
 

HOTĂRÂRE 
privind acceptarea unei donaţii oferită de proprietarii 

Bar Eugen Dan și Bar Alexandrina Aneta 
 
 
 

 Consiliul local al oraşului Aleşd,   
 Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 3333 din 17.04.2018, raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate la primarului oraşului Aleşd înregistrat sub nr. 2682 din 17.04.2018; 
 Luând în considerare oferta de donație nr. 2682/26.03.2018, prin care d-ul Bar Eugen 
Dan, prin mandatar Korzistka Gavrila-Zsolt, și-a manifestat intenția fermă de a dona orașului 
Aleșd parcela cu nr. cadastral 104417, înscrisă în CF nr. 104417 în suprafață de 869 mp;  
 Ţinând seama de dispoziţiile art. 863 lit. c) și art. 1014 din Legea nr. 287/2009, 
republicată, privind Codul civil;  
 În baza art. 36 alin(2) lit.c, alin(6) lit.a pct.1, art. 45 şi art. 121 alin(3) din Legea nr. 
215/2001, republicată,  administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1 Se acceptă donaţia din partea d-lor Bar Eugen Dan și Bar Alexandrina Aneta, prin 
mandatar Korzistka Gavrila-Zsolt conform procurii autentificate sub nr. 3376/21.12.2017, 
având ca obiect terenul identificat cu nr. cadastral 104417, înscris în CF nr. 104417 Aleşd, 
terenul având o suprafaţă de 869 mp, având destinația de drum. 
 (2) După autentificarea donaţiei descrisă la art.1, terenul va fi inclus în domeniul public 
al oraşului Aleşd.  
 Art.2 Primarul oraşul Aleşd este împuternicit pentru semnarea contractului de donaţie. 
 Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul oraşului Aleşd. 
 Art.4 Prezenta se comunică cu: 
  -Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
  -Primarul oraşului Aleşd 
  -Serviciul arhitectului-șef 
  -mandatar Korzistka Gavrila-Zsolt 
 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                  VANCEA TUDOREL DANIEL                           
                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA  
 
Aleşd, 25 aprilie 2018 
Nr. 47 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” din 16 consilieri prezenți și 17 consilieri în funcție   
   

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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