ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe perioadă determinată
a clădirii Capelei din Satul Nou către Parohia Ortodoxă Română Macea
II
Consiliul local al comunei Macea întrunit în şedinŃă ordinară în data de 30 06 2014,
Ńinând seama de solicitarea cu nr. 3345/20 06 2014 a Parohiei Ortodoxe Române
Macea II, de expunerea de motive a Primarului comunei Macea nr. 3423/26 06 2014, de
raportul de specialitate al Secretarului comunei Macea nr. 3487/30 06 2014,
luînd în considerare prevederile art. 124 din Legea administraŃiei publice locale
nr.215/2001, ale art. 8 din Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea
religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, și ale art. 41 din Statutul Bisericii
Ortodoxe Române, recunoscut de Guvernul Românie prin Hotărârea nr. 53/2008;
văzând prevederile art.36 alin. 2 lit. c din Legea administraŃiei publice locale
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
cu un număr de 10 voturi pentru, nici un vot împotrivă şi o abŃinere,
în temeiul art. 45(3) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă atribuirea în folosinŃă gratuită către Parohia Ortodoxă Română
Macea II, cu sediul în comuna Macea nr. 788, judeŃul Arad, pe o perioadă de 49 de ani, a
construcției ”Capela Mortuară” situată în Cimitirul din localitatea Macea – Satul Nou,
proprietatea comunei Macea, evidențiată în CF nr. 301768 UAT Macea, sub A1.1 cu nr.
cad/nr.top 301768 – C1.
ART.2 Beneficiarul prezentei hotărâri răspunde, cu excepția cazului de forță
majoră, pentru prejudiciile suferite de construcția atribuită în folosință gratuită potrivit
art. 1 și preia toate sarcinile legate de întreținerea și funcționarea acesteia. Construcția va
fi utilizată potrivit destinației sale și va deservi întreaga comunitate locală.
ART.3 Predarea obiectivului nominalizat la art. 1 se va face prin protocol de
predare-primire încheiat între Consiliul local Macea şi Parohia Ortodoxă Română Macea II.
ART.4 Se împuterniceşte Primarul comunei Macea să semneze protocolul de
predare - primire.
ART.5 Pentru motive temeinic justificate, determinate de interesul public local sau
de nerespectarea obligațiilor privind întreținerea și funcționarea Capelei Mortuare, Consiliul
local Macea va putea retrage beneficiarului dreptul de folosință constituit protrivi art.1.

ART.6 Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Arad,
Primarul comunei Macea, Parohia Ortodoxă Română Macea II.
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