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    HOTĂRÂREA       Nr.  88                                                                 Data: 26.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.114370 Săcele, sub 

nr.top.306/1 în suprafață de 100 mp și, respectiv, în CF nr.113204 Săcele, sub nr. cad.113204 în suprafață 
de 338 mp, aflate în domeniul privat al Statului Român şi situate în str. Horia nr.61 

  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018, 
Analizând cererea nr. 5987 din 02.02.2018, a numiților Sacotă Aurel și Sacotă Marcelina, prin care solicită 

aprobarea alipirii a două imobile înscrise în CF nr.114370 Săcele, sub nr.top.306/1 în suprafață de 100 mp și, 
respective, în CF nr.113204 Săcele, sub nr. cad.113204 în suprafață de 338 mp, aflate în domeniul privat al 
Statului Român şi situate în str. Horia nr.61, terenuri ce sunt deținute în folosință, conform Deciziilor 
nr.193/25.09.1986, respectiv nr.462/19.07.1986 ale Consililui Popular al Orașului Săcele, Biroul Executiv, 
respectiv Consiliului Popular al Județului Brașov, Comitetul executiv, Biroul Permanent; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15960 / 11.04.2018  al Serviciului Fond Funciar, Registrul 
Agricol, Cadastru şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
 Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c);  art.45, alin. (2), lit. e);  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 aproba alipirea imobilelor,  înscrise în CF nr.114370 Săcele, sub nr.top.306/1 în suprafață de 
100 mp și respectiv, în CF nr.113204 Săcele, sub nr. cad.113204 în suprafață de 338 mp, aflate în domeniul 
privat al Statului Român şi situate în Municipiul Săcele. str. Horia nr. 61. 
 

Art. 2.  Se aprobă documentația cadastrală de alipire imobile înscrise în CF nr.114370 Săcele, sub 
nr.top.306/1 în suprafață de 100 mp și respectiv, în CF nr.113204 Săcele, sub nr. cad.113204 în suprafață de 
338 mp, aflate în domeniul privat al Statului Român şi situate în Municipiul Săcele  str. Horia nr. 61, 
întocmită de expert topografic Gavriluță Ionuț.  

 
Art. 3 Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a alipirii imobilelor înscrise în CF 

nr.114370 Săcele, sub nr.top.306/1 în suprafață de 100 mp și, respectiv, în CF nr.113204 Săcele, sub nr. 
cad.113204 în suprafață de 338 mp, cu o suprafață totală de 438 mp, situate în intravilanul Municipiului 
Săcele, str. Horia nr. 61, conform documentației cadastrale de alipire imobile, prevăzută la art. 2. 
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Art. 4.   Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate,  răspunde de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
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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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