
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULLUI  SĂCELE  
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 
    HOTĂRÂREA       Nr.  58                                                      Data: 17.03.2016 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
pentru respingerea proiectului de hotărâre privind  completarea şi modificarea dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Săcele nr.169 din 30.08.2007 privind modificarea H.C.L. nr. 168/2006 privind 
trecerea în domeniul privat al Municipiului Săcele şi punerea la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor 
fondului funciar a unei suprafeţe de teren şi modificarea anexei nr. 16 la HCJ nr. 62/1991, precum şi darea în 

administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor R.A. a suprafeţei de 103,2 ha păşune împădurită    
 

                  Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.03.2016, 
           Analizând imperiozitatea completării şi modificării dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Săcele nr. 169 din 30.08.2007 privind modificarea H.C.L. nr. 168/2006 privind trecerea în domeniul privat 
al Municipiului Săcele şi punerea la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar a unei suprafeţe de 
teren şi modificarea anexei nr. 16 la H.C.J. nr. 62/1991, precum şi darea în administrare către Regia Publică Locală a 
Pădurilor R.A., a suprafeţei de 103,2 ha păşune împădurită; 
            Ținând cont Raportul de specialitate nr. 1101817.03.2016  al Serviciului Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 
și rezultatul votului, respectiv 7 voturi împotrivă, 9 abțineri; 
           Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 554 din 2004 a  contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Legii nr. 46 din 2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; ale art. 36, alin.(1), alin. (9); ale  art. 43 alin. (1); ale  art. 45 alin. (1); ale  art. 61 alin. (2); ale art. 115 alin. (1) 
lit. b) şi ale  art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si 
completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
       Art.1. Se respinge proiectul de hotărâre privind completarea şi modificarea dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Săcele nr.169 din 30.08.2007 privind modificarea H.C.L. nr. 168/2006 privind trecerea 
în domeniul privat al Municipiului Săcele şi punerea la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar a 
unei suprafeţe de teren şi modificarea anexei nr. 16 la HCJ nr. 62/1991, precum şi darea în administrare către Regia 
Publică Locală a Pădurilor R.A. a suprafeţei de 103,2 ha păşune împădurită.    
 
           Art.2. 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/5ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  -  voturi pentru,  7 împotrivă,  9 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 
- 1 ex. Serviciul  Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 


	HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL

