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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului-construcție, situat în domeniul public al Municipiului Săcele,  
B -dul George Moroianu nr. l7, înscris în C.F.  nr. 104489 Săcele, sub nr.cad.104489-C3, în suprafață de 860 mp, 
precum și acordarea de scutire de impozite pentru  imobilele atribuite în folosinţă gratuită, pe durata acesteia, în 

favoarea beneficiarei  Fundația de Asistență Socială și Tineret Săcele 
           
 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele,  întrunit în şedinta ordinară din data de 17.03.2016,  

 Analizând adresa nr. 87/24.021.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub  nr.7243/24.02.2016,  
prin care Fundația de Asistență Socială și Tineret  Săcele solicită atribuirea în folosință gratuită a imobilului-construcție 
situat în Municipiul Săcele, B –dul  George Moroianu nr. l7, înscris în CF nr.104489 Săcele, sub nr.cad.104489-C3, în 
suprafață de 860 mp, precum și acordarea de scutire de impozite la anumite imobile; 
             Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 9357/09.03.2016  al Biroul Investiții Implementare Derulare 
Proiecte cu Fonduri Internaționale şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
            Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliul Local nr.78 din 21.05.2015 privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Săcele  a imobilului „Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc”; ale Hotărârii de Consiliul 
Local nr. 105/23.11.2004  privind darea în folosință gratuită pe termen de 15 ani, a imobilului (Centrală Termică) situat 
în incinta Grupului Școlar Construcții-Montaj către Fundația de Asistență Socială și Tineret (FAST) cu sediul în Săcele, 
în scopul realizării unui Centru de zi destinat socializării copiilor din familii nevoiașe și vârstnicilor; ale Hotărârii de 
Consiliul Local nr. 151/2009 privind aprobarea, în condițiile legii, a încheierii unui acord de parteneriat cu fundația 
FAST Săcele pentru proiectul  „Reablitare clădire Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc”, precum și ale 
Hotărârii de Consiliul Local nr. 24/20.02.2014 privind darea în folosință gratuită a unui imobil-construcție situat în 
Municipiul Săcele B-dul George Moroianu nr.17, către Fundația de Asistență Socială și Tineret; 
 Văzând prevederile art. 456 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal; 
             În temeiul art. 36 alin. (l);  art.45 alin. (1); alin. (9);  art. 61 alin. (2);   art. 115 alin. (l) lit. b); art. 117 lit. a)  și  
art. l24 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu rnodificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

              Art. 1.  Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, până la data de 31.12.2020, a imobilului-construcție situat în 
domeniul public al Municipiului Săcele, B -dul. George Moroianu nr. l7, înscris în CF nr.104489 Săcele, sub 
nr.cad.104489-C3, în suprafață de 860 mp, în favoarea beneficiarei  Fundația de Asistență Socială și Tineret Săcele, în 
condițiile acordului de parteneriat aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local nr. 151 din 2009 privind aprobarea, în 
condițiile legii, a încheierii unui acord de parteneriat cu fundația F.A.S.T. Săcele pentru proiectul  „Reablitare clădire 
Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc”. 
             Art 2.  Se aprobă scutirea de impozite în favoarea beneficiarei  Fundația de Asistență Socială și Tineret Săcele 
pentru imobilele situate în Municipiul Săcele, B –dul  George Moroianu nr. l7, înscrise în C.F.  nr.104489 Săcele, sub 
numere cadastrale : 104489-C3 ; 104489-C4 și 104489-C5, pe durata folosinţei acestora. 
          Art. 3.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  16  voturi pentru,   - împotrivă,  - abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:16 (la momentul votului)  
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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 
- 2 ex. Biroul Investiții Implementare Derulare Proiecte cu Fonduri Internaționale 
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