
 

ROMÂNIA                                                                                

JUDEŢUL ALBA                                                                      

ORAŞUL TEIUŞ  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.20/2019 

privind acceptarea donației unei suprafețe de teren intravilan de 80 mp în domeniul public 

al orașului Teiuș în vederea extinderii unei străzi(drum public) 

 

 

            Consiliul Local al oraşului Teiuş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 

februarie 2019,şedinţă publică; 

             Luând în dezbatere: 

             -proiectul de hotărâre privind acceptarea donatiei unui suprafeței de teren intravilan de 

80  mp în domeniul public al orașului Teiuș în vederea extinderii unei străzi. 

            -expunerea de motive nr.2093/19.02.2019 la proiectul de hotarare privind acceptarea 

donatiei unui suprafeței de teren intravilan de 80  mp în domeniul public al orașului Teiuș în 

vederea extinderii unei străzi. 

             - raportul nr.2094/19.02.2019 al serviciului tehnic și serviciului urbanism și amenajarea 

teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş; 

             -avizele nr.2146/20.02.2018,2135/20.02.2019 ale comisiilor de specialitate pe domenii 

de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

               -oferta de donație a dnei Popa Cornelia autentificată sub nr.155/19.02.2019  la Biroul 

Individual Notarial Banciu Maria      

              Având în vedere:  

             - prevederile art.863,lit.c,art.1014 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

             -prevederile art.121 alin.3 din Legea nr.215/2001,republicată,legea administrației publice 

locale,cu modificările și completările ulterioare 

             In temeiul art. 36 alin.(l),lit.c,art.45 coroborat cu art. 115 alin.(l) lit.b din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

             Art.l.Se acceptă oferta de donație,autentificată sub nr. 155/19.02.2019  la Biroul 

Individual Notarial Banciu Maria având ca obiect imobilul înscris în CF nr.74455 

Teiuș,nr.cadastral 74455,constând în teren intravilan în suprafață de 80 mp,situat în 

Teiuș,str.Mircea,jud.Alba,proprietatea dnei Popa Cornelia,domiciliată în Teiuș,str.Octavian 

Goga,nr. 57 ,jud.Alba, în scopul extinderii străzii Mircea. 

             Art.2.Se însușește documentația de identificare a imobilului care face obiectul 

donației,prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

             Art.3.Cheltuielile privind încheierea actului de donație în formă autentică și înscrierea 

acestuia în evidențele de carte funciară  se vor suporta din bugetul local al orașului Teiuș. 

             Art.4.Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționat la art.1 al prezentei 

hotărâri se va înscrie în domeniul public al orașului Teiuș si în evidenţele contabile . 
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              Art.5.Se împuterniceşte primarul oraşului Teiuş dl Hălălai Mirel Vasile,având CNP 

1650715015141 domiciliat în Teiuș,str.Clujului,nr.69,jud.Alba,posesor al CI seria AX nr.579811 

eliberat de SPCLEP Teius la data de 07.10.2014 să semneze actul autentic de donaţie făcută 

oraşului Teiuş,constând în bun imobil-teren în suprafață de 80 mp identificat cu CF 74455 

Teiuș,nr,cad 74455. 

              Art.6.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul tehnic și 

serviciul buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş. 

              Art.7.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în 

termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

  Art.8.Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Alba, în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului oraşului 

Teiuș,serviciului tehnic,serviciului buget finanțe,dosar ședință,dosar hotărâri. . 

             Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate. 

 

 

 

                                                             Teiuș,26 februarie 2019 

 

 

 

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

     Consilier ing.LAZAR MIHAI OVIDIU                             BARA  MARIA 
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