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    HOTĂRÂREA       Nr.  87                                                                 Data: 26.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind  aprobarea documentației cadastrale de  dezlipire a imobilului identificat în CF 114722 

Săcele , nr. cad 114722, în suprafață de 11081 mp 
 

 Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018, 
  Având în vedere intenția Primăriei Municipiului Săcele de a realiza în cartierul Electroprecizia un spațiu  
de agrement și analizând documentația cadastrală de  dezlipire a imobilului identificat în CF 114722 Săcele, nr. cad 
114722 , în suprafață de 11081 mp, proprietar tabular Municipiul Săcele- domeniul privat, categoria de folosință 
fâneață; 

 Ținând cont de  Raportul de specialitate nr. 15895/11.04.2018 al Serviciului fond funciar, registru 
agricol, cadastru şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
 Văzând prevederile art. 879, 880, 888 NCD, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
  În temeiul  art. 10; art.36 alin.(1) , alin. (2),  lit. c), alin. 5 lit. c) ; art.45 alin. (3); 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 dezlipirea imobilului  identificat în CF 114722 Săcele, nr. cad 114722 , în suprafață de 
11081 mp, în trei loturi, astfel: 

- nr. cadastral 115089 în suprafață de 4436 mp- lot nr.1 
- nr. cadastral 115090 în suprafață de 5595 mp- lot. nr.2 
- nr. cadastral 1155091 în suprafață de 1050 mp-lot nr. 3. 

 
Art.2  Se aprobă Documentația cadastrală, întocmită în vederea dezlipirii imobilului înscris în CF 114722 

Săcele, nr.cad 114722 , în suprafață de 11081 mp , realizată de către SC Expert Infocad S.R.L. 
 

      Art.3. Se aprobă  înscrierea în Cartea funciară a loturilor rezultate în urma dezlipirii și anume: 
- lot nr.1 nr. cadastral 115089 în suprafață de 4436 mp 
- lot.nr.2 nr. cadastral 115090 în suprafață de 5595 mp 
- lot nr.3 nr. cadastral 1155091 în suprafață de 1050 mp 
proprietar tabular Municipiul Săcele- domeniul privat. 
 
 
 
 

http://www.municipiulsacele.ro/
mailto:prim%C4%83ria@municipiulsacele.ro


 
    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 
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Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi  pentru,   0 împotrivă,  0 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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