ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTARARE
privind aprobarea ofertei de donaţie a terenului evidenţiat în CF 300072 UAT Macea cu
nr. cad 1070

Consiliul local al comunei Macea, judeŃul Arad, întrunit în şedinŃa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Macea , în calitatea sa de iniŃiator,
înregistrată sub nr. 515/27.01.2015,
- luând act de adresa nr. 9888/03.12.2014 – oferta de donaţie a domnului Ţăpuleasa
Ion și Ţăpuleasa Stela, planul de amplasament si delimitare a imobilului,
- prevederile art. 863 lit. c art.1011 si urmatoarele din Codul civil al Romaniei,
prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia,modificata si completat ulterior;
- raportul de specialitate al compartimentului tehnic nr. 516/27 01 2015;
Având în vedere art.36, alin.1, alin 2 , lit.c şi art.121 alin. (3 ) din Legea
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă oferta de donaŃie a domnului Ţăpuleasa Ion și a doamnei Ţăpuleasa
Stela, având ca obiect terenul în suprafaŃă de 2754 mp (suprafaţă măsurată 2757
mp), evidenţiat în CF 300072, cu nr.cadastral 1070.
Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietate privată a
comunei Macea cu destinaŃia de drum de acces conform Planului Urbanistic Zonal şi
Regulamentului local de Urbanism „ Zonă de locuinŃe şi funcŃiuni complementare 1,97
ha – Macea, DJ 709B, km 19,6”, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Macea
nr.8/26 02 2009, dupa incheierea actului de donaţie in forma autentică.
Art. 3. Lucrările de amenajare a drumului și a racordurilor cu DJ 709b rămân în
sarcina titularilor dreptului de servitute de trecere asupra terenului.
Art. 4. Se împuterniceşte Primarul comunei Macea să accepte actul de donaŃie în
numele comunei Macea.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica cu: InstituŃia Prefectului JudeŃului Arad,
Primarul comuneI Macea, domnul Ţăpuleasa Ion și doamna Ţăpuleasa Stela.
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