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P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

Privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Săcele 
 
 Consiliul local al comunei Săcele, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de __ februarie 2014; 
 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate din cadrul Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei 
comunei Săcele; 

- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3; 
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Săcele; 
În  conformitate cu Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, modificată; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) şi ale art. 121 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/23.04.2001, republicată, actualizată, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. Se modifică inventarul domeniului privat al comunei Săcele conform prevederilor 

anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se actualizează, aprobă şi se însuşeşte inventarul domeniului privat al Comunei 

Săcele în forma prevăzută în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Se abrogă HotărâreaConsiliului Local Săcele nr. 27 din 01.08.2013 privind 

actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Săcele. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişarea la locuri vizibile şi pe site-ul 

Primăriei Comunei Săcele. 
Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Compartimentului Urbanism, 

compartimentului impozite şi taxe şi Instituției Prefectului - Judeţul Constanţa. 
Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi „pentru”,din totalul de   ____   consilieri prezenţi 

la şedinţă.Total membri ai consiliului 11(unsprezece). 
 
Nr. ___ 
SĂCELE – __.02.2014  
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