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HOTĂRÂRE 

Privind  acceptarea ofertei de donatie efectuata de catre domnul Obreja 

Andrei, a unei suprafete de 874 mp teren  situat in Str.Calea Transilvaniei nr.87, 

in vederea realizarii unui drum public 

                                                                          Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 
                                                                   intrunit in sedinta ordinara   in data de 29  iulie  2021 
 
             Având în vedere referatul de aprobare nr. 20187/21.07.2021  prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr. 20188/21.07.2021   al compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul favorabil al  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;Solicitrarea 
nr.16021/03.06.2021 a d-lui Obreja Andrei;Oferta de donatie inregistrata la BNP Rey Oltica 
Veronica sub nr.720/29.04.2021;raportul de evaluare intocmit de catre Robu Dorut; 
         În conformitate cu prevederile art.863 lit.”c” art.889 si art.1011 alin.1 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare; 
           În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c), art.139 alin.(3) lit.(a) si art.196 alin.(1) lit.(a)  precum 
si art.291 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 

         HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art. 1 Alin.(1) Se aprobă  acceptarea ofertei de donatie fara sarcina,  facuta de catre 
Obreja Andrei, domiciliat in Vatra Dornei, in calitate de proprietar, catre Municipiul Vatra 
Dornei a unei suprafete de 847 m teren situat in Str.Calea Transilvaniei, nr.87, compus din 2 
parcele de teren astfel:parcela cu nr.cadastral 39634 in suprafata de 387 mp  din CF 39634 
avand categoria de folosinta fanat si parcela cu nr.cadastral 31359 in suprafata de 487 mp din 
CF 31359 avand categoria de folosinta drum, avand o valoare estimata de 34979 de lei, 
conform raportului de evaluare intocmit de evaluator Robu Doru. 
      Alin.(2)Donatia se accepta in vederea realizarii unui drum public. 
     Alin.(3)  Terenul este identificat conform planului de situatie si a extrasului de carte 
funciara anexat. 
        Art.2 Se insuseste valoarea terenului prevazuta la art.1. 
        Art.3 Terenul donat va avea destinatia de drum si va fi inclus in inventarul bunurilor 
care alcatuiesc  domeniul public al Municipiului Vatra Dornei, se inregistreaza ca bun 
apartinand domeniului public al Municipiului Vatra Dornei si administrarea Consiliului local, 
la valoarea prevazuta in raportul de evaluare anexat, iar inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public se completeaza in mod corespunzator. 
       Art.4 Cheltuielile aferente incheierii si autentificarii actului de donatie vor fi suportate 
de catre Municipiul Vatra Dornei, din bugetul local. 
     Art.5 Se mandateaza primarul municipiului Vatra Dornei sa semneze actul autentic de 
donatie la notar. 
      Art.6  Primarul, prin Compartimentul  cadastru şi Direcţia economica, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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