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    HOTĂRÂREA       Nr.  101                                                               Data: 26.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat  al  Municipiului Săcele a terenului situat în Municipiul 

Săcele, cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF 105843 Săcele , nr. cad 1156,  nr.top 
3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, în suprafață de 1627 mp și a terenului identificat în CF 115149 Săcele, nr.top 

3479/2/1/1/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 425 mp 
 

Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018,                                         
Analizand necesitatea atestării apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenului 

 identificat în  CF 105843 Săcele, nr. cad 1156, nr.top 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, în suprafață de 1627 mp și a 
terenului identificat în CF 115149 Săcele, nr.top 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 425 mp, proprietar 
tabular Statul Român, precum și faptul că  terenurile în cauză  nu fac obiectul Legii nr.10 din 2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 și nu au 
fost declarate prin lege de uz sau de interes public național, fiind liber de sarcini , conform extrasului de CF; 
        Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 17338/19.04.2018 al Serviciului Fond funciar, Registru agricol, 
Cadastru  şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18 din 1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; ale art. 4, art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213 din 1998, privind bunurile 
proprietate public şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 10; art. 36 alin. (1); art. 45 alin. (3); art. 115 alin. (1) lit. b); art. 117 alin. (1) lit. a) şi art. 121 
alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul 
Săcele, cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF 105843 Săcele , nr. cad 1156, nr.top 
3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, în suprafață de 1627 mp, respectiv în CF 115149 Săcele, nr.top 
3479/2/1/1/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 425 mp. 
 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Săcele, D-l Ing. Virgil Popa, prin aparatul de specialitate, 
în vederea instituirii procedurilor de lucru privind efectuarea documentaţiilor necesare la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Braşov pentru înscrierea în cartea funciară  a dreptului de proprietate a Municipiului 
Săcele, asupra imobilelor arătate la articolul nr. 1. 
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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 
       COPOȚ GEORGE ROBERT                                                             CJ. ZAMFIR GETA   
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Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi  pentru,   - împotrivă,  - abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
 
 
 
 
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. Serviciul Fond funciar, Registru agricol, Cadastru 
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