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    HOTĂRÂREA       Nr.  82                                                                            Data: 26.05.2016 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Statului Român , a 

imobilului situat în str. Piața Libertății nr. 4 

 
Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele , întrunit în şedinţă ordinara în data de 26.05.2016, 

Analizând cererea nr. 434.303/6/10.03.2016 a Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, înregistrată 
la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 10750/16.03.2016, prin care solicită transferul dreptului de proprietate 
din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Statului Român a imobilului înscris în CF 

nr. 108871 Săcele (nr. CF vechi: 652 Cernatu), nr. top.1120, 1121, imobil în care se află sediul Poliției 
Municipiului Săcele; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33682 / 17.05.2016  al    Biroului  Urbanism, Patrimoniu 

 şi  Avizele Comisiilor de specialitate ; 
Luând în considerare prevederile Deciziei nr.1214 din 14 noiembrie 1977, prin care imobilul situat în 

Săcele, str. Piaţa Libertății nr. 4, a trecut în administrarea Ministerului de Interne în scopul amenajării acestuia 

ca sediu al biroului local de miliție, la acel moment; 

 Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2)  din Legea nr. 213/1998, republicată, privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art. 36 alin.(1); alin. (2) lit. c); art. 45 alin. (3), art. 61 alin. (2); art. 115 alin. (1) lit. b) ;  art. 

117 alin. (1) lit. a) și art. 120 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Statului 

Român a imobilului situat în str. Piața Libertății nr. 4,  înscris în C.F. nr. 108871 Săcele (nr. CF vechi: 652 

Cernatu), nr.top.1120, 1121, în suprafață de 1.041 mp, imobil cu destinația de sediu de poliție. 

Art. 2. Se vor lua măsurile necesare pentru înregistrarea operațiunilor de modificare a regimului 

juridic în Cartea funciară, precum și pentru scoaterea din evidența contabil-financiară, a bunului transferat. 

 Art.3. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, 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:   14  voturi pentru,   - împotrivă,  4 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:18 
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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 


