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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

Pentru  aprobarea Regulamentului privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile din 
domeniul privat al Municipiului  Sacele 

 
 Consiliul Local al Muncipiului Sacele, intrunit in sedinta ordinara in data de ....... 

Analizand referatul de aprobare nr. 62635/08.09.2020 al  Initiatorului - Primarul – ing. Virgil 
Popa,  modificarile legislative intervenite in procedurile de vanzare a bunurilor din domeniul privat 
al unitatilor administrativ teritoriale prevazute de OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare precum si obligativitatea si necesitatea elaborarii unui 
regulament privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului 
Sacele 
 Avand in vedere  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,   art.553,555,557 
Codului Civil, art.363-364 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 84 /2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale HCL 
86/2020 pentru aprobarea completării Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea 
revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului  Local al Municipiului  Săcele  
        In temeiul art.87 alin. (1), (2) (5), art.129 alin. (1), alin.(2) lit.c), alin. (6) lit. b), art. 133 alin. 
(1), art.134 alin.(1) lit. a), art. 139 alin. (1) si al art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. 1:  Se aproba Regulamentul privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile din 
domeniul privat al Municipiului  Sacele, conform anexei ce face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2:   Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   
          I N I Ţ I A T O R                                                           AVIZAT  PENTRU  LEGALITATE 
                  PRIMARUL                                                               SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 
     ING. VIRGIL POPA                                                               Cj. ZAMFIR GETA      

 
Red:Comp. Juridic: Cj. Dascalu Carmen Bianca 

REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIA……1,2,4……………… 


	PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL

