ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMU N A D OBREN I
CONSILIUL LOCAL

PROIECT de H O T Ă R Â R E
privind aprobarea procedurii de acceptare de catre Comuna Dobreni a ofertei
de donatie constand in teren cu suprafata de 700 mp si constructie – atelier cu
suprafata de 163 mp inscris in Cartea Funciara a comunei Dobreni cu nr 56571
Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- prevederile art. 863, lit. c), art. 1011 precum și art.1014 din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil,
- prevederile art. 291, alin. 3). lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
- Referatul de aprobare a primarului comunei Dobreni nr. 2960/10.006.2021 ;
In temeiul art. 129, privind „Atributiile Consiliului Local”, alin. (1 ), alin. (2), lit.
b) si alin. (4) lit. e) si art 291, alin (3), lit b) precum si art. 196 privind „Tipurile de
acte administrative” alin. (1), lit. a), din OUG nr 57/2019 privind Codul
Administrativ :

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acceptarea de catre comuna Dobreni a ofertei de donatie
efectuata de catre SC SEMAGRA SRL, reprezentata de asociat unic si administrator
Blejusca Iulian, prin imputernicit Blejusca Ion, constand din teren cu suprafata de 700
mp si constructie – atelier cu suprafata de 163 mp inscris in Cartea Funciara a
comunei Dobreni cu nr. 56571, si numar cadastral 56571.
Art.2. Dupa perfectarea Contractului de donatie in forma autentica, bunul se
va include in domeniul public al comunei la valoarea rezultata din Raportul de
evaluare nr. 3947/P/20.05.2021.
Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Dobreni – doamna Vasilica Cretu,
pentru reprezentarea comunei Dobreni si semnarea Contractului de donatie prevazut
la art.2, din prezenta hotarare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se desemnează domnul
Mancas Octavian - consilierul juridic si doamna Vasilica Cretu - primarul comunei
Dobreni
Art.4 .Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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HOTĂRÂREA
Nr
din 15.06.2021
privind aprobarea procedurii de acceptare de catre Comuna Dobreni a ofertei
de donatie constand in teren cu suprafata de 700 mp si constructie – atelier cu
suprafata de 163 mp inscris in Cartea Funciara a comunei Dobreni cu nr 56571
Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- prevederile art. 863, art. 888, art. 1011 precum și art.1014 din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil,
- prevederile art. 291 si art. 3641 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
- Referatul de aprobare a primarului comunei Dobreni nr. ;
In temeiul art. 129, privind „Atributiile Consiliului Local”, alin. (1 ), alin. (2), lit.
b) si alin. (4) lit. e) si art 291, alin (3), lit b) precum si art. 196 privind „Tipurile de
acte administrative” alin. (1), lit. a), din OUG nr 57/2019 privind Codul
Administrativ :

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acceptarea de catre comuna Dobreni a ofertei de donatie
efectuata de catre SC SEMAGRA SRL, reprezentata de asociat unic si administrator
Blejusca Iulian, prin imputernicit Blejusca Ion, constand din teren cu suprafata de 700
mp si constructie – atelier cu suprafata de 163 mp inscris in Cartea Funciara a
comunei Dobreni cu nr. 56571, si numar cadastral 56571.
Art.2. Dupa perfectarea Contractului de donatie in forma autentica, bunul se
va include in domeniul public al comunei la valoarea rezultata din Raportul de
evaluare nr. 3947/P/20.05.2021.
Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Dobreni – doamna Vasilica Cretu,
pentru reprezentarea comunei Dobreni si semnarea Contractului de donatie prevazut
la art.2, din prezenta hotarare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se desemnează domnul
Mancas Octavian - consilierul juridic si doamna Vasilica Cretu - primarul comunei
Dobreni
Art.4 .Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Ariton Vasile

Avizat pentru legalitate
Secretar
Petrescu Sanda Daniela
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