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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- Prima  înscriere-a  suprafeței de 

661,0765 hectare, cu destinația de pășune-izlaz comunal, aflată în proprietatea privată a Municipiului 

Săcele  
 

Consiliul Local  al Municipiului Săcele, întrunit în ședință ordinară  în data de 27.10.2016,  

                   

           Analizând necesitatea înscrierii în Cartea funciară a suprafeţelor de pășune – izlaz comunal aflate în 

proprietatea privată a Municipiului Săcele; 

           Văzând documentațiile cadastrale și de înscriere în C.F. – prima înscriere – a suprafeței totale de teren 

de 661,0765  hectare, cu destinaţia de pășune – izlaz comunal, întocmite de către S.C. Expert Infocad S.R.L.; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 56833/18.10.2016 al Serviciului Fond funciar, Registrul 

agricol, Cadastru şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

           Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, a cadastrului și publicității imobiliare, cu 

modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului A.N.C.P.I nr.700/2014 privind  aprobarea 

Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 97 din 25.06.2015 privind actualizarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Săcele; 

            În temeiul  dispoziţiilor art. 36 alin (1) alin. (2) lit.c); alin (5) lit. c); art. 45 alin. (2) lit. e); art.61 alin. 

(2); art.115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 alin. (1) lit. a) 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 documentațiile cadastrale în vederea înscrierii în C.F.- Prima  înscriere-a  suprafeței de  

661,0765  hectare, cu destinația de pășune – izlaz comunal, conform Anexelor 1- 8, care fac parte din prezenta hotărâre. 

           Art. 2. Se aprobă înscrierea în .C.F- Prima înscriere- a suprafeței de 661,0765 ha, aflată în proprietatea 

privată a Municipiului Săcele, cu destinația pășune-izlaz comunal, conform documentațiilor arătate la art. nr.1.  

           Art. 3. Se vor semna procesele verbale de vecinătate pentru recunoașterea și stabilirea limitei izlazului 

comunal cu fondul forestier proprietar Municipiul Brașov, cu fondul forestier proprietar Municipiul Săcele, cu 

fondul forestier proprietar Institutul Național de Cercetare –Dezvoltare în Silvicultură ,, Marin Drăcea –Baza 

Experimentală Săcele. 

     Art.  4. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.   
 

      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        Ing. STOEA GHEORGHE                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 

 
 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/13ex. 

Hotărârea a fost adoptată:      voturi pentru,     împotrivă,         abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:  
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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 

- 9 ex. Serviciul Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 


