ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA

HOTĂRÂREA nr.6
din 27 martie 2020
privind acceptarea ofertei de donaţie făcuta de Parohia ortodoxă Treznea ,imobilului,
teren în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr. cadastral 50744 a localității TREZNEA
nr.57/A-intravilan .
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit în şedinţa ordinară ,
Având în vedere :
- referatul de aprobare al d-lui OROS CRISTIAN primarul comunei TREZNEA
înregistrat sub nr. 4017/19.03.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al compartimentului
achiziții publice ;
-Procesul verbal nr.2 din 01.03.2020 a Adunării Parohiale a Parohiei ortodoxe Treznea și
Procesul verbal nr.3 din 01.03.2020 a Consiliului parohial a Parohiei ortodoxe Treznea prin care s-a
aprobat donarea către UAT Comuna Treznea a unei suprafete de 790 m.p. din terenul parohiei pentru
constriuirea unei capele ;
- Avizul comsiilor de specialitate din cadrul Consiliului local care este favorabil ;
În conformitate cu prevederile :
- art. 863 lit. c), art. 881, art. 885 alin. 1, art. 888, art. 1011 precum și art.1014 Cod
civil,
- art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), ale art. 286 alin (4) și art. art. 291,alin (3) lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
In temeiul art . 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. (1) Se acceptă oferta de donaţie făcută de Parohia Ortodoxă Treznea prin care donează
domeniului public al UAT comuna TREZNEA terenul în suprafaţă de 790 mp, înscris în CF nr.
cadastral 50744 a localității TREZNEA nr.57/A-.
(2) Cheltuielile aferente autentificării actului de donaţie vor fi suportate de către donatar.
Art. 2. Se solicită O.C.P.I. SĂLAJ întabularea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor
aprobate la articolul precedent.
Art. 3. Se mandatează d-ul OROS CRISTIAN primarul UAT COMUNA TREZNEA, să semneze
actul autentic de acceptare a donaţiei.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul UAT COMUNA
TREZNEA și compartimentul de congtabilitate.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instiutuția Prefectului județului Sălaj
- Primarului commune TREZNEA
- Compartimentul contabilitate
- locuitorilor comunei
- www.primariatreznea.ro
- dosar hotărâri;
- dosar de ședință;.
Președinte de ședință
BERAR DINU-MIREL

Consilieri prezenţi...........8
Absenţi............................1
Voturi pentru...................8
Voturi împotrivă...............-

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL UAT
BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN

