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    HOTĂRÂREA       Nr.  54                                                                     Data: 27.10.2016 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr.137 din 29.10.2015 privind aprobarea 

Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.102367 Săcele, sub nr.top. 1954/1/2/39 în 

suprafață de 250 mp și, respectiv, în CF nr.103565 Săcele, sub nr.top.1954/1/2/40 în suprafață de 250 mp, 

aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele şi situate în str. Bolnoc nr.119 

 

 

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

Analizând încheierea nr. 112352 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, dosar nr.  

112352/26.09.2016, privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 102367 Săcele, sub nr.top. 1954/1/2/39 în 

suprafață de 250 mp și respectiv, în C.F. nr. 103565 Săcele, sub nr.top.1954/1/2/40 în suprafață de 250 mp, 

aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele şi situate în str. Bolnoc nr.119, prin care se respinge alipirea 

celor două imobile, pe motivul că la art. 2 din HCL nr.137/2015 s-a menționat  „Se aprobă înscrierea în 

evidențele de carte funciară a alipirii imobilelor.....”, în loc de „Se aprobă alipirea imobilelor înscrise în C.F. 

nr. 102367 Sacele, nr.top. 1954/1/2/39 în suprafață de 250 mp si respectiv, în C.F. nr. 103565 Săcele, 

nr.top.1954/1/2/40 în suprafață de 250 mp, cu o suprafață totală de 500 mp, situate în intravilanul 

Municipiului Săcele, zona str. Bolnoc nr.119, conform documentației cadastrale de alipire imobile, prevăzută 

la art.1.”; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 56956 / 18.10.2016  al Biroului Urbanism, Patrimoniu şi  

Avizele Comisiilor de specialitate; 

In temeiul 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 modifică art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr.137 din 29.10.2015 privind aprobarea 

Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.102367 Săcele, sub nr.top. 1954/1/2/39 în 

suprafață de 250 mp și, respectiv, în CF nr.103565 Săcele, sub nr.top.1954/1/2/40 în suprafață de 250 mp, 

aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele şi situate în str. Bolnoc nr.119, care va avea următorul 

cuprins: 

“Se aprobă alipirea imobilelor înscrise în CF nr.102367 Săcele, nr.top. 1954/1/2/39 în suprafață de 250 mp 

și, respectiv, în CF nr.103565 Sacele, nr.top.1954/1/2/40 în suprafață de 250 mp, cu o suprafață totală de 500 

mp, situate în intravilanul Municipiului Săcele, zona str. Bolnoc nr.119, conform documentației cadastrale de 

alipire imobile, prevazută la art.1”. 

 

   Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliul Local nr.137 din 29.10.2015 privind aprobarea 

Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.102367 Săcele, sub nr.top. 1954/1/2/39 în 

suprafață de 250 mp și, respectiv, în CF nr.103565 Săcele, sub nr.top.1954/1/2/40 în suprafață de 250 mp, 

aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele şi situate în str. Bolnoc nr.119, rămân neschimbate. 
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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 

        Ing. STOEA GHEORGHE                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 

Hotărârea a fost adoptată:      voturi pentru,     împotrivă,         abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


