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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind revocarea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului situat în Municipiul Săcele, Bd. George 

Moroianu nr. 76, compus din clădire parter și etaj, având 9 săli, sală sport, vestiar, birou, laborator, antreu, 

hol casa scării, coridor, magazie, debara,  exercitat de către Centru Bugetar Palatul Copiilor Brașov 

 

         Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în ședință ordinară în data de 28.07.2016, 

             Analizând necesitatea redistribuirii bunului aflat în proprietatea publică a Municipiului Săcele, 

situat în Municipiul Săcele, Bd. George Moroianu nr. 76, compus din clădire parter și etaj, având 10 săli, 

sală sport, vestiar, birou, laborator, antreu, hol casa scării, coridor, magazie, debara, în vederea satisfacerii 

interesului public local care se impune și anume, desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității de 

învățământ în cadrul Liceului Teoretic “George Moroianu”; 

      Ținând cont de Raportul de specialitate nr.  42959 / 18.07.2016  al Biroului Urbanism Patrimoniu şi  

Avizele Comisiilor de specialitate; 

            Având în vedere prevederile art. 874 alin.(3) coroborate cu ale art. 869 din  Noul Cod Civil și ale 

Hotărârii de Consiliul Local nr. 82 din 27.05.2010, privind aprobarea, în condițiile legii, a dării în 

folosință gratuită către Centrul Bugetar Palatul Copiilor Brașov a imobilului situate în Municipiul Săcele 

B-dul George Moroianu nr.76 compus din clădire parter și etaj având 9 săli, sală sport, vestiar, birou, 

laborator, antreu, hol casa scării, corridor, magazine, debara, pentru implementarea proiectului de 

renovare a întregii clădiri, pe perioada existenței activităților extrașcolare desfășurate în cadrul palatelor 

și cluburilor copiilor;  

         In temeiul art. 36, alin. (1) alin. (2), lit.c), lit.d), alin. (6), lit. a), pct. 1; art. 45 alin.(3); art. 61 alin. (2); 

art. 115 alin. (1) lit. b);  art. 117 alin. (1) lit. a)  art. 119, art. 120 din Legea 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se revocă dreptul de  folosință gratuită asupra imobilului situat în Municipiul Săcele, Bd. 

George Moroianu nr. 76, compus din clădire parter și etaj, având 9 săli, sală sport, vestiar, birou, laborator, 

antreu, hol casa scării, coridor, magazie, debara,  exercitat de către Centru Bugetar Palatul Copiilor Brașov, în 

vederea satisfacerii interesului public local care se impune și anume, desfășurarea, în condiții corespunzătoare, 

a activității de învățământ în cadrul Liceului Teoretic “George Moroianu”. 

Art. 2. Predarea – primirea imobilului arătat la art.1 se va face în baza unui proces – verbal și a 

situației, la zi, a lucrărilor de renovare executate, ce au constituit condiție pentru acordarea dreptului de 

folosință gratuită în favoarea Centrului Bugetar Palatul Copiilor Brașov. 

Art.3. Hotărârea de Consiliu Local nr. 82 din 27.05.2010 privind aprobarea, în condițiile legii, a dării 

în folosință gratuită către Centrul Bugetar Palatul Copiilor Brașov a imobilului situate în Municipiul Săcele 

B-dul George Moroianu nr.76 compus din clădire parter și etaj având 9 săli, sală sport, vestiar, birou, 

laborator, antreu, hol casa scării, corridor, magazine, debara, pentru implementarea proiectului de renovare 
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a întregii clădiri, pe perioada existenței activităților extrașcolare desfășurate în cadrul palatelor și cluburilor 

copiilor, își încetează  aplicabilitatea, la data adoptării prezentei hotărâri. 

     Art.4. Odata cu intrarea în vigoare a prezentei hotarări, orice prevederi contrare se abrogă. 

Art. 5. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNAT 

            CONSILIER     LOCAL                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

         BĂLĂȘESCU MARIUS                                                              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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

 


