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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind acceptarea ofertei de donație a numiților Keresztes Attila și Keresztes Nicoleta-Viorica pentru 

imobilele-terenuri înscrise în CF nr.113088 al localitatii Săcele, nr. cad.113088, în suprafață de 25 mp și în 
CF nr.113086 al localitații Săcele, nr. cad.113086, în suprafață de 19 mp 

 
Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara in data de 21.04.2016, 
Analizând cererea nr.15625/13.04.2016, formulată de numiții Keresztes Attila și Keresztes Nicoleta-

Viorica,  prin care solicită acceptarea  ofertei de donatțe pentru imobilele-terenuri înscrise în C.F. nr. 113088 
al localitatii Săcele, nr. cad.113088, în suprafață de 25 mp și în CF nr. 113086 al localitații Săcele, nr. 
cad.113086, în suprafață de 19 mp; 
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 15625 / 13.04.2016  al Biroului  Urbanism, Patrimoniu şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia, cu modificările și completările ulterioare ; ale art. 888 din  Noul Cod Civil, precum și ale Hotărârii 
de Consiliul Local nr. 138 din 29.10.2015 privind stabilirea condițiilor necesare pentru trecerea terenurilor 
proprietate privata cu destinația de drum, în proprietatea publică a Municipiului Săcele ; 
   În temeiul art. 36 alin.(1); alin. (2) lit. c); art. 45 alin. (2) lit. e); art. 61 alin. (2);  art. 115 alin. (1) lit. 
b);  art. 117 lit. a) și art.121 alin. (3) din Legea nr. 215 din 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1. Se acceptă oferta de donație, autentificată la BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL  IFRIM 
MIHAELA-NICOLETA, sub nr. 587/18.03.2016, prin care numiții Keresztes Attila și Keresztes Nicoleta-
Viorica, oferă prin donație Municipiului Săcele, imobilele-terenuri înscrise în C.F. nr. 113088 al localității 
Săcele, nr. cad.113088, în suprafață de 25 mp și în C.F. nr.113086 al localitații Săcele, nr. cad.113086, în 
suprafață de 19 mp, cu destinația de drum public. 

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilelor-terenuri înscrise în CF nr. 113088 a localității Săcele, nr. 
cad.113088 și în C.F. nr. 113086 a localitații Săcele, nr. cad.113086, în domeniul public al Municipiului 
Săcele, cu destinația de „drum public”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           OBEALĂ RADU                                                                   C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   16  voturi pentru,   - împotrivă,  - abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 16 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 3 ex. Biroul  Urbanism, Patrimoniu 
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