ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI
HOTĂRÂREA nr.46
din 28 octombrie 2019
privind
acceptarea ofertei de donație pentru imobilul compus din clădire C1 81 mp și teren
intravilan 500 mp curți construcții și 2272 mp arabil, carte funciară nr. 54624

Consiliul local al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea întrunit în şedinţa ordinară din
data de 28 octombrie 2019,
- văzând ofertele de donație înregistrate sub numărul 4438, 4439, 4440/7.10.2019;
- văzând referatul pentru inițierea proiectului de hotărâre privind acceptarea ofertei de
donație pentru imobilul compus din clădire C1 81 mp și teren intravilan 500 mp curți construcții
și 2272 mp arabil, carte funciară nr. 54624 înregistrat sub numărul 4463/7.10.2019;
- văzând raportul compartimentului resort înregistrat sub numărul 4622/15.10.2019;
- în baza avizului favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale
consiliului local, reunite în şedinţă comună;
- în conformitate cu prevederile art. art. 291 alin. (3) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 prvind
Codul administrativ, a art. 5 alin. (1) , lit. ”d” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, a art. 863 lit. ”c” și art. 1011 din Codul civil;
- în temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”c” alin. (6) lit. „a”, art. 139 alin. (2) OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Acceptarea ofertei de donație făcută de coproprietarii: Mușat Constantin
domiciliat în mun. București, str. Tîrgu Neamț, nr. 9, bloc MIIb8/5, et. 1, ap. 8, sector 6, Enache
Aurica domiciliată în municipiul București, str. Soldat Tunsu Petre nr. 14, bl. 3, sc. 2, et. 2, ap.
11, sector 5 și Stoian Rada domiciliată în comuna Puiești, județul Buzău către UAT COMUNA
CIORĂȘTI a imobilului compus din una construcție C1 81 mp și teren intravilan curți contrucții
500 mp situat in T 15 P 625 și arabil 2272 mp situat în T 15 P 624, aflat în coproprietate în cote
egale de 1/3, din satul Ciorăști, comuna Ciorăști, județul Vrancea, înscris în Cartea funciară nr.
54624, la o valoare estimată de 19 mii lei pentru construcție C1 și 39 mii lei pentru teren
determinate pe baza valoarii de circulatie a locuintelor individuale din localtațile arondate
Tribunalului Vrancea pentru anul 2019 și a Studiului de stabilire a valorilor minime de circulație
a terenurilor situate în intravilanul și extravilanul localităților administrativ teritoriale din județul
Vrancea pe anul 2019 – Anexa 10 rd. 3 col. 3.

Art. 2. Imobilul, construcție și teren este identificat conform extrasului de carte funciară,
anexă la prezenta și se va înscrie în domeniul public al Comunei Ciorăști, județul Vrancea.
Art. 3. Se împuternicește primarul comunei, domnul Brăicău Nicolae Gabriel să pună în
aplicare prevederile prezentei hotărâri, să semneze și să întocmească formalitățile necesare în
numele și pentru UAT COMUNA CIORĂȘTI.
Art. 5. Toate costurile cu autentificarea înscrisurilor privind transferul proprietății și
notarea în cartea funciară se stabilesc în sarcina donatarului.
Art. 6. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se va comunica primarului şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea pentru verificare şi exercitarea controlului de legalitate,
în termenul prevăzut de lege şi se va aduce la cunoştinţa publicului prin toate mijloacele de
comunicare existente ( afişare la avizier, site, ziar local).

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Tatarciuc Viorica Carolina

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Rizea Fănica

