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  HOTARAREA NR. 73 

      DIN 27.11.2020 

- Pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 84/15.11.2019 privind atribuirea 

in folosinta gratuita catre Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectie a Copilului Brasov a imobilului in care functioneaza Centrul 

de Plasament „Casa Ioana” - Rupea 

 

Consilul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica ordinara in data 
de 27.11.2020 

Avand in vedere Raportul de specialitate al sSecretarului Orasului Rupea si 
Raportul de aprobare  al Primarului ,  precum si adresa nr. 81508/11.11.2020 
DGASPC Brasov prin care solicita aprobarea modificarii art. 3 din HCL nr. 
84/2020, datorita faptului ca urmeaza sa se reorganizeze anumite servicii sociale 
din cadrul institutiei, iar in incinta unde functioneaza actualmente Centrul de 
Plasament – Casa Ioana , urmeaza sa se infiinteze o casa de tip familial si un centru 
de zi de consiliere si sprijin pentru parinti si copii 
 Avand in vedere prevederile: 

-  Art. 351  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu 
modificarile si completrile ulterioare, 

- Art. 874 si 875 din Codul Civil 
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), 

alin. (2),     lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. 
(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul 
administrativ,  
 
                   HOTARASTE: 

 

 
Art. 1 Se aproba modificarea art. 3 din HCL nr. 84/15.11.2019 privind atribuirea 
in folosinta gratuita catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a 
Copilului Brasov a imobilului in care functioneaza Centrul de Plasament „Casa 
Ioana” – Rupea, care va avea urmatorul cuprins: 
 ”Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Brasov   va 

exercita dreptul de folosinta  cu privire la imobilul mentionat la art. 1  pe durata 
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existentei serviciilor sociale in cadrul imobilului, dar nu mai mult de 15 ani, in 

conditiile Codului Civil” 
 
Art. 2– Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului 
Rupea. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    
Cruceriu Constantin                                                                  Secretar General U.A.T.  

                 jr. Ioana Madalina Roman     

 

 
 

 

 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 
Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 
1 ex DGASPC Brasov  

P Î A 

15  15 0 15 - - 
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