
R O M A N I A, JUDETUL ARAD  
COMUNA USUSAU  
CONSILIUL LOCAL  

PROIECT DE HOTARARE 
din  

20 IANUARIE 2017 
acceptarea donatiei parcelelor cuprinse in CF 300986 cu suprafata de 233 mp si CF nr. 

300944 cu suprafata de 198 mp, situate in localitatea Patars 

Consiliul local al comunei USUSĂU întrunit în ședința Ordinară Lunara din data de 31 
IANUARIE 2017, 

Având în vedere: 
 Referatul si Expunerea de motive înregistrate sub nr. 214/20.01.2017 a D-lui VASIESCU 

IONEL - viceprimarul comunei Ususau 
 Raportul compartimetnului de specialitate reprezentat de D-na Rosianu Mihaiela Ioana – 

Secretarul Comunei Ususau; 
 Adresa nr. 13 din 12.01.2017, a SC MIN EXPERT SRL,  inregistrata la unitatea noastra sub 

nr. 146/12.01.2017 prin care si-a exprimat intentia de a dona Consiliului Local Ususau 
parcelele cuprinse in CF 300986 cu suprafata de 233 mp si CF nr. 300944 cu suprafata de 198 
mp, situate in localitatea Patars, in vederea schimbarii traseului DC 85; 

 Prevederile art. 3 alin (4) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu 
modificarile si completarile ulteriaore, si cele din Anexa III, nr. 1; 

 Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c). coroborat cu alin. 5  lit. c). din Legea nr. 215/2001 privind 
adminstrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei,  
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

În temeiul prevederilor articolul 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată:  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
Art.1.   Se aproba acceptarea donatiei parcelelor cuprinse in CF 300986 cu suprafata de 233 

mp si CF nr. 300944 cu suprafata de 198 mp, situate in localitatea Patars. 
Art. 2. Donatia va fi facuta prin act de autentic la Biroul Notarial Public, iar cheltuielile de 

autentificare aferente incheierii Contractului de Donatie, vor fi in sarcina donatorului. 
Art.3. In baza actului autentic incheiat la notarul public terenurile cuprinse in CF 300986 cu 

suprafata de 233 mp si CF nr. 300944 cu suprafata de 198 mp, situate in localitatea Patars vor fi 
inscrise in inventarul domeniului privat al Comunei Ususau in vederea schimbarii traseului DC 
85.  

Art.4. Se mandateaza D-l Tole Florin – Primarul Comunei Ususau sa reprezinte Consiliul 
Local Ususau sa semneze in numele lui in fata notarului public actul de donatie ce va fi incheiat 
in acest sens. 

Art.5.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  incredinteaza  Dl ȚOLE FLORIN 
- primarul  comunei Ususau și compartimentul contabilitate din Primărie Ususău. 
  Art.6.    Prezenta hotărâre se va comunica  cu : 
- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ – 
Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 
- D–l  ȚOLE FLORIN, primarul  comunei Ususau ; 
- D-na PĂCURAR MONICA, contabila primariei Ususau; 

- Afisare. 
 

                             INTOCMIT,                                             AVIZAT LEGALITATEA,  
      VASIESCU IONEL - VICEPRIMAR                SECRETAR – ROŞIANU MIHAIELA IOANA 


