
       ROMÂNIA

      
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Cod 917007, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România    cod fiscal : 3966281

H O T Ă R Â R E
privind darea in folosinta gratuita a doua suprafete de teren intravilan de 2000 mp si 2481 mp

catre Biserica Adventista de Ziua a Saptea-Confesiunea Muntenia din satul Alexandru
Odobescu si Biserica Ortodoxa  Parohia Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu,

judetul Calarasi                                                                                              .

Consiliul local Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţa ordinară
din data de   10.02.2020.

Având  în  vedere:
-cererea nr.362/29.01.2020 inaintata de Luca Marius-Sofian, Preot paroh al Bisercii Ortodoxe
parohia Alexandru Odobescu prin care solicita darea in folosinta gratuita a suprafetei de 2481
mp  teren  intravilan  situat  in  tarla  63,  parcelele  20  si  21  catre  Biserica  Ortodoxa   Parohia
Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi 
-cererea nr.408/31.01.2020 inaintata de Sava Iulian pastor  la Biserica Adventista  de Ziua a
Saptea-Confesiunea Muntenia din satul Alexandru Odobescu  care solicita darea in folosinta
gratuita a suprafetei de teren de  2000 mp teren intravilan situat in tarla 63, parcelele 18 si 19
catre  Biserica  Adventista  de  Ziua  a  Saptea-Confesiunea  Muntenia  din  satul  Alexandru
Odobescu.
-referatul nr.431/31.01.2020 al domnului primar  Eremia Niculae care propune darea in folosinta
gratuita  a  doua suprafete de teren intravilan de 2000 mp teren intravilan situat  in  tarla  63,
parcelele 18 si 19  catre Biserica Adventista de Ziua a Saptea-Confesiunea Muntenia din satul
Alexandru Odobescu  si 2481 mp teren intravilan situat in tarla 63, parcelele 20 si 21 catre
Biserica  Ortodoxa   Parohia  Alexandru  Odobescu,  comuna  Alexandru  Odobescu, judetul
Calarasi                                                                                                  
-raportul compartimentului de specialitate nr.430/31.01.2020 intocmit de d-l Paul Ion inginer in
cadrul Conmsiliului local prin care propune  darea in folosinta gratuita a doua suprafete de teren
intravilan  de  2000 mp teren intravilan  situat  in  tarla  63,  parcelele  18  si  19   catre  Biserica
Adventista de Ziua a Saptea-Confesiunea Muntenia din satul Alexandru Odobescu  si 2481 mp
teren intravilan situat in tarla 63, parcelele 20 si 21  catre Biserica Ortodoxa  Parohia Alexandru
Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi
-rapoartele de evaluare cu numerele 1079 si 1080/06.12.2019 intocmite de  Expert Evaluator
PFA BUZOIANU BOGDAN IONUT
-Prevederile art. 6 din Legea nr. 52 / 2003 , privind transparenta decizionala in administratia
publica cu modificarile si complectarile;
- cartile funciare nr.22961 si 22960/2019 ;
-hcl nr. 7/16.07.2019 privind constatarea apartenentei celor doua terenuri la domeniul privat al
comunei:
-prevederile art.136 din Constitutia Romaniei;
-art.551 pct.1 si 9, art.861, art..866 si art. 874 alin 1 si art. 875 din Legea 287/2009 privind Codul
civil republicata cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL
ALEXANDRU ODOBESCU



-  Avizul  favorabil  al  Comisiei  de  agricultura,  activitati  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism  si Comisia juridică şi de disciplină;
- prevederile art.108 lit d, art.129 alin.2,lit.c, alin.6 lit b,art.139 alin.1, alin3 lit.g, alin 4 ,alin 5 lit.a,
art.288 alin.3,art.297alin.1 litd coroborat cu art.349-353 si art.362 alin 2 din O.U.G NR.57/2019
privind Codul Administrativ;
.
În temeiul art.196 alin 1 lit.a  din O.U.G NR.57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1 (1)Se aproba darea in folosinta gratuita a suprafetei  de 2000 mp teren intravilan

situat in tarla 63, parcelele 18 si 19 identificat cu nr.cadastral 22960, inscris in Cartea funciara
22960 avand o valoare de inventar de 13.374 lei catre Biserica Adventista de Ziua a Saptea-
Confesiunea Muntenia din satul Alexandru Odobescu,

(2) terenul se da in folosinta gratuita pentru  construire cimitir;
Art.2 Se aproba darea in folosinta gratuita a suprafetei  de 2481 mp teren intravilan situat

in tarla 63, parcelele 20 si 21 cu nr. Cadastral 22961, inscris in cartea funciara nr.22961, avand
o valoare de inventar de 16.240 lei catre  Biserica Ortodoxa  Parohia Alexandru Odobescu,
comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi                     

(2) terenul se da in folosinta gratuita pentru  construire cimitir;
Art.3. Durata darii in folosinta gratuita a terenurilor este de 49 de ani, începând cu data

predării-primirii  consemnată în procesul-verbal  anexă la contract,  cu posibilitatea transmiterii
dreptului  de  proprietate,  inainte  de expirarea duratei  contractului  de dare in  folosinta,  dupa
inscrierea acestuia in cartea funciara.

Art.4 Se aproba modelul de Contract conform anexei1 la prezenta hotatrare si modelul
Procesului verbal conform anexei 2 la prezenta hotarare. 

Art.5 Termenul la care se va realiza predarea primirea materiala a bunului este de 15 zile
de la data semnarii contractului.

Art 6 (1) Autoritatea locala are urmatoarele  obligatii:

a) să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite prin actul de dare
în folosinţă gratuită şi prin lege;

b)  să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public
legitim o impune.

(2) Titularul  dreptului  de  folosinţă  gratuită  are  următoarele  obligaţii:
  a)  să  folosească  bunul  potrivit  destinaţiei  în  vederea  căreia  i-a  fost  acordată
folosinţa gratuită;

b) să prezinte, anual, autorităţilor prevăzute la art. 287, rapoarte privind activitatea
de utilitate publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi
prognoze  şi  strategii  pentru  perioada  următoare;
  c) să permită accesul autorităţilor prevăzute la art. 287 pentru efectuarea controlului
asupra bunurilor;

d)  să  nu  modifice  bunul,  în  parte  ori  în  integralitatea  lui;
  e) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în
afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini..

(3) Alte  obligaţii:

(1) Folosinţa dobândită în baza Hotararii Consiliului Local Alexandru Odobescu nu poate
fi  transmisă,  nici  oneros  şi  nici  cu  titlu  gratuit,  unei  alte  persoane.
  (2)  Titularul  dreptului  de  folosinţă  gratuită  are  obligaţia  de  a  informa autorităţile
locale cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la



existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la
imposibilitatea exploatării bunului.

Art.7 Titularul  dreptului  de folosinţă gratuită suporta cheltuielile de intretinere a
bunului, potrivit destinatiei sale.

Art.8(1) In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute la art.6 de catre titularul dreptului
de  folosinta  gratuita,  angajarea  raspunderii  si  sanctiunile  aplicabile  se  vor  realiza  conform
art.352 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

(2)  Radierea din cartea funciara a dreptului de folosinta gratuita se efectueaza in
baza  actului  de  revocare  sau  a  actului  prin  care  se  constata  stingerea  dreptului  de
proprietate.  

Art.9. Se imputerniceste primarul comunei Alexandru Odobescu, domnul Eremia Niculae,
in vederea semnarii contractului.  

Art.10.  Cu punerea în  aplicare  a  prezentei  hotărâri  se desemnează primarul  comunei
Alexandru Odobescu, prin compartimentul de specialitate. 

Art.11 Compartimentul financiar -contabilva inregistra in inventarul privat al comuneitoate
modificarile survenite ca urmare a adoptarii prezentei hotarari.

Art. 12.(.1) Persoana nemulțumită se poate adresa autorității publice emitente, în termen
de 30 de zile de la data comunicării actului, în vederea revocării, în tot sau în parte, a acestuia.

(2) jn cazul în care persoana în cauză este nemulțumită de modul de soluționare a
plângerii  prealabilă, actul poate fi  atacat la instanța de contencios administrativ competentă,
potrivit  prevederilor  Legii  nr.554/2004  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare. 

Art.13. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștinta publică, prin afișare si se va comunica
primarului comunei Alexandru Odobescu,, Parohiei Alexandru Odobescu, bisercii Adventiste de
ziua a saptea, precum și Instituției Prefectului – județul Calarasi, în termenul prevăzut de lege. 

Art.14 Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei.
Secretarul va comunica prezenta celor interesaţi.

Preşedinte  sedinta,                                                                 Contrasemnează secretar,
Stanescu Nelu                            Ispas Vasile

Nr.  13
Adoptată la comuna Alexandru Odobescu
Astăzi   10.02.2020
Adoptată cu   11    voturi pentru, împotriva nu , abţineri  nu.

Anexa  1 la H.C.L. nr. 13/10.02.2020 



 
 

CONTRACT DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ  GRATUITĂ 
Nr. ______/____________ 

 

I. PĂRȚILE 
 

1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU ODOBESCU,  cu sediul în localitatea Nicolae Balcescu,
comuna Alexandru  Odobescu,  județul  Calarasi,  cod poștal  917007,  telefon 0242533600,  fax  0242533600,  email:
primaria_alodobescu@yahoo.com, având CIF 3966281, reprezentată prin Eremia Niculae având funcţia de primar, în
calitate de PROPRIETAR, pe de o parte,   și 

2. PAROHIA  ALEXANDRU  ODOBESCU,  Episcopia  Sloboziei  si  Calarasilor,  Protoieria  Calarasi  cu  sediul  în
localitatea  Alexandru Odobescu,  comuna Alexandru  Odobescu,  județul  Calarasi,  telefon  ____________  ,  email:
____________________     , înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul 25098614, cod de înregistrare fiscală
25098614, reprezentată prin preot paroh Luca Marius Sofian, având funcția preot paroh, pe de alta parte; 

 
Părțile cunoscând următoarele prevederi legale : 

a) O.U.G  nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ  administrația  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare; 

b) Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile și completările ulterioare;

c) prevederile art.136 din Constitutia Romaniei;

d) prevederile art.551 pct.1 si 9, art.861, art..866 si art. 874 alin 1 si art. 875 din Legea 287/2009 privind Codul
civil republicata cu modificarile si completarile ulterioare

e) Hotărârea Consiliului Local Alexandru Odobescu nr. 13/10.02.2020 privind darea în folosință gratuita a terenului in
suprafata de 2481 mp aparținând domeniului privat al comunei Rebricea, județul Vaslui, situat în intravilanul satului
Tufeștii de Jos, Parohiei Draxeni, pentru construirea unei biserici. 

au convenit încheierea prezentului contract de dare în folosință gratuită. 
 
 

II. OBIECTUL  CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul contractului îl constituie terenul în suprafață de suprafetei  de 2481 mp teren intravilan situat in tarla 63,

parcelele 20 si 21 cu nr. Cadastral 22961, inscris in cartea funciara nr.22961, avand o valoare de inventar de 16.240 lei sat
Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi                     

(2) terenul se da in folosinta gratuita pentru  construire cimitir;
2.2. Proprietatea asupra imobilului rămâne neschimbată pe parcursul derulării contractului de dare în folosință gratuită; 
2.3. Parohia Alexandru Odobescu nu poate emite niciun drept sau orice alte pretenții asupra dreptului de proprietate referitoare 

la bunul imobil care face obiectul contractului și nici să afecteze în vreun fel acest drept. 
 

III. DURATA  CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract se încheie pe o durata de 49 ani, începând cu data de 01.03.2020, dată la care Parohia Alexandru 

Odobescu intră în posesia imobilului; 
3.2. Durata contractului se prelungește prin acordul părților, exprimat în scris, prin act adițional la contract și numai cu 

aprobarea prealabilă a Consiliului local Alexandru Odobescu. 
IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PAROHIEI ALEXANDRU ODOBESCU

4.1. În baza contractului, Parohia Alexandru Odobescu va exercita asupra imobilului  următoarele drepturi: 

a) dreptul de a folosi, în mod direct,  pe riscul şi pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul prezentului contract,
conform domeniului de activitate; 

b) Parohia Alexandru Odobescu are dreptul de a folosi terenul potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de

părţi prin prezentul contract; 

 
4.2. În baza contractului, Parohia Alexandru Odobescu are în principal urmatoarele obligatii: 

a) Parohia Alexandru Odobescu va administra bunul care face obiectul prezentului contract, obligându-se să mențină
destinația imobilului  pe întreaga  durată de folosință a  acestuia,  fiind interzisă închirierea,  cesiunea  către  alte
persoane fizice sau juridice sub sancțiunea decăderii din dreptul de folosință gratuită; 



b) Parohia  Alexandru  Odobescu  are  obligația  de  a  respecta  prevederile  Legii  nr.  50/1991  privind  autorizarea
lucrărilor de construcții, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare, cu referire la obținerea
certificatului de urbanism și autorizației de construire; 

c) Parohia Alexandru Odobescu are obligația să folosească bunul care face obiectul prezentului contract, conform
destinaţiei  stabilite  prin  contract  şi  să  obţină  toate  avizele,  acordurile  și  autorizațiile  necesare  prevăzute  de
legislație şi de actele normative în vigoare, pentru activitatea desfășurată; 

d) să se îngrijească de bunul luat în folosință gratuită, să respecte normele privind ocrotirea și conservarea  bunurilor
culturale precum și condiţiile pentru protecţia mediului; 

e) să utilizeze bunul conform destinației stabilite în contract; 

f) să nu schimbe destinația bunului; 

g) să suporte toate cheltuielile necesare folosinței bunului, cu excepția iluminatului public; 

h) să suporte cheltuielile de întreținere și conservare a bunului; 

i) să  nu  efectueze  reparații  capitale  ale  bunului  decât  cu  consimțământul  scris  al  Consiliului  local  Alexandru
Odobescu, în caz contrar asumandu-și răspunderea pentru orice degradare.  

j) să permită proprietarului sau delegatului acestuia să verifice condițiile de conservare și exploatare a bunului; 

k) să prezinte anual Consiliului Local Alexandru Odobescu un raport privind  starea imobilului  luat în folosință
gratuită și activitățile desfășurate; 

l) să predea proprietarului la expirarea termenului prevăzut în contract bunul în starea în care a fost primit; 

 
 

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI 
5.1. În baza contractului,  proprietarul  va exercita  următoarele drepturi: 

a) dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în cazul in care Parohia Alexandru Odobescu nu își respectă
obligațiile asumate; 

b) dreptul să i se restituie imobilul în starea existentă în  momentul predarii; 

c) dreptul  de  acces  în  incinta  imobilului  și  de  verificare  a  modului  în  care  Parohia  Alexandru  Odobescu  își
îndeplinește obligațiile asumate; 

5.2. In baza contractului,  proprietarul  are in principal  urmatoarele obligatii: 
a) de a preda Parohiei  Alexandru Odobescu pe bază de proces-verbal  imobilul  dat  în folosință gratuită  Ia  data

stabilită în contract; 

b) să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite prin actul de dare în folosinţă gratuită şi
prin lege;

c)  să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

 
 
 

VI. DENUNTAREA  UNILATERALA   A CONTRACTULUI 
6.1. Proprietarul are dreptul să denunțe unilateral prezentul contract cu preaviz de 15 zile calendaristice, fara interventia sau 

constatarea instantei de judecata, prin scrisoare cu confirmare de predare-primire, prezenta clauză reprezentând pact 
comisoriu de grad IV conform art. 1.550 alin. 2 Noul Cod Civil.

6.2. Parohia Alexandru Odobescu are dreptul să denunțe unilateral prezentul contract, cu preaviz de 30 de zile 
calendaristice. 

 
VII. ÎNCETAREA  CONTRACTULUI 

7.1. Prezentul contract își încetează efectele la trecerea termenului prevăzut în contract, în cazul în care nu a fost aprobată 
prelungirea acestuia în condițiile prevăzute  la pct. 3.2. 

7.2. Prezentul contract poate înceta prin acordul părților. 
 
 

VIII. FORȚA MAJORĂ. 

8.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executarii necorespunzatoare sau cu întârziere a obligațiilor 
asumate prin prezentul contract. 



8.2. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după 
încheierea contractului, care împiedică părțile să-i execute obligațiile asumate. 

 

IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
9.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori 

desființarea prezentului contract se va soluționa de către instanțele judecatorești competente, în cazul în care nu au 
putut fi soluționate pe cale amiabilă. 

 

X. ALTE CLAUZE 
10.1. Procesul verbal de predare-primire face parte integrantă din prezentul contract. 
10.2. Prezentul contract s-a încheiat azi 28.02.2020, în 2 (două) exemplare originale. 

 
             XI SANCTIUNI

10.3 Potrivit art. 352 din O.U.G.57/2019 privind codul administrativ constituie contraventii urmatoarele:
 (1) Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie
considerate, potrivit legii penale,I nfracţiuni:

a)încălcarea prevederilor art.350 alin.(2);
b)încălcarea prevederilor art.351 alin.(1).
(2)  Contravenţiile  prevăzute la  alin.  (1)  lit.  a)  se sancţionează  cu amendă de la  5.000 lei  la 15.000 lei.

  (3)  Contravenţiile  prevăzute  la  alin.  (1)  lit.  b)  se  sancţionează  cu  amendă  de  la  5.000  lei  la  10.000  lei.
  (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu
atribuţii  de  control.
  (5) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001,
cu modificările şi completările ulterioare.

10.4 Potrivit ART.353 din O.U.G.57/2019 privind codul administrative 
Radierea dreptului de folosinţă gratuită
Radierea din cartea funciară a dreptului de folosinţă gratuită se efectuează în baza actului de revocare sau a actului prin care se
constată stingerea dreptului de proprietate publică.

PROPRIETAR, PAROHIA ALEXANDRU
ODOBESCU

CONSILIUL LOCAL Alexandru Odobescu Preot paroh, 

Primar, pr. LUCA MARIUS-SOFIAN 

EREMIA NICULAE  

  

 
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   SECRETAR, 

STANESCU NELU ISPAS VASILE 

  

 

 
 
 

 ANEXA 2 LA H.C.L NR.13/10.02.2020
 



ROMÂNIA JUDEȚUL CALARASI PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU
ODOBESCU 

 

 
 

PROCES-VERBAL DE  PREDARE-PRIMIRE 
nr.______ / ____________ 

 
 
 
 

 Încheiat azi, ______________, între CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXANDRU ODOBESCU prin primar 

Eremia Niculae în calitate de PROPRIETAR și PAROHIA Alexandru Odobescu, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protoieria 

Calarasi prin preot paroh Luca Marius-Sofian, cu ocazia predării-primirii: 

 


 terenului în suprafață de 2481mp situat în intravilanul localității Alexandru Odobescu, comuna Alexandru 

Odobescu, județul Calarasi, Tarla 63 parcelele nr.20 si 21, aparținând domeniului privat al comunei Alexandru
Odobescu, județul Calarasi 

  

 Terenul se predă liber și degrevat de orice sarcini. 
  

 Predarea terenului s-a realizat în baza Hotărârii nr. 13/10.02.2020 a Consiliului local al comunei Alexandru Odobescu.
Prezentul proces-verbal face parte integrantă din contractul de dare
în folosință gratuită nr.    _____/________     şi s-a încheiat în 2(două)
exemplare.

 
 
  

Am predat PROPRIETAR, Am primit, 
 

PROPRIETAR, PAROHIA ALEXANDRU
ODOBESCU

CONSILIUL LOCAL Alexandru Odobescu Preot paroh, 
Primar, pr. LUCA MARIUS-SOFIAN 

EREMIA NICULAE  
  
 
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                         SECRETAR, 
STANESCU NELU ISPAS VASILE 

  



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL CALARASI
COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU 

Cod poştal- 917007– ALEXANDRU ODOBESCU - Telefon 0242533600;   Telefon/fax :
0242533600

 
  

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind darea in folosinta gratuita a a doua suprafete de 
teren intravilan de 2000 mp si 2481 mp  catre Biserica Adventista de Ziua a 
Saptea-Confesiunea Muntenia din satul Alexandru Odobescu si Biserica 
Ortodoxa  Parohia Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, 
judetul Calarasi                                                                                               

  
 Doamnelor şi domnilor, 
 
  Proiectul de hotarare, initiat de primarul comunei Alexandru Odobescu, are ca
temei legal art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si
regimul general al cultelor potrivit căruia:  „Cultele recunoscute sunt persoane
juridice  de  utilitate  publică.  Ele  se  organizează  şi  funcţionează  în  baza
prevederilor  constituţionale  şi  ale  prezentei  legi,  în  mod  autonom,  potrivit
propriilor statute sau coduri canonice.” 
 De asemenea, potrivit art. 874 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 

„Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu
gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică”. 
 Proiectul  de  hotărâre  mai  are  la  bază  și  art.  362 alin  2  din  O.U.G 57/2019
PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, conform căruia consiliile locale pot da în
folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate privată
locală,  persoanelor  juridice  fără  scop  lucrativ,  care  desfăşoară  activitate  de
binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. 
 Din aceste considerente,   propun adoptarea prezentului  proiect de hotărâre în
forma prezentată de inițiator. 

 

Consilier I,

PAUL ION

 
 
 



E X P U N E R E   D E   M O T I V E

la proiectul de hotarare privind darea in folosinta gratuita a  a doua suprafete de
teren  intravilan  de  2000 mp  si  2481 mp  catre  Biserica  Adventista  de  Ziua  a
Saptea-Confesiunea Muntenia din satul Alexandru Odobescu si Biserica Ortodoxa
Parohia  Alexandru  Odobescu,  comuna  Alexandru  Odobescu, judetul  Calarasi

 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Avand   in  vedere  -raportul  compartimentului  de  specialitate  nr.430/31.01.2020
intocmit  de d-l  Paul Ion inginer in cadrul Conmsiliului  local  prin care propune
darea in folosinta gratuita a doua suprafete de teren intravilan de 2000 mp teren
intravilan situat in tarla 63, parcelele 18 si 19  catre Biserica Adventista de Ziua a
Saptea-Confesiunea  Muntenia din satul  Alexandru Odobescu  si  2481 mp teren
intravilan situat in tarla 63, parcelele 20 si 21  catre Biserica Ortodoxa  Parohia
Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi
-rapoartele de evaluare cu numerele 1079 si 1080/06.12.2019 intocmite de  Expert
Evaluator  PFA BUZOIANU BOGDAN IONUT
- cartile funciare nr.22961 si 22960/2019 ;
-hcl  nr.  7/16.07.2019  privind  constatarea  apartenentei  celor  doua  terenuri  la
domeniul privat al comunei:
-prevederile art.136 din Constitutia Romaniei;
-art.551 pct.1 si 9, art.861, art..866 si art. 874 alin 1 si art. 875 din Legea 287/2009
privind Codul civil republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art.108 lit d, art.129 alin.2,lit.c, alin.6 lit b,art.139 alin.1, alin3 lit.g,
alin  4  ,alin  5  lit.a,  art.288  alin.3,art.297alin.1  litd  coroborat  cu  art.349-353  si
art.362 alin 2 din O.U.G NR.57/2019 privind Codul Administrativ;
  Solicit  Coniliului  local  Alexandru Odobescu aprobarea darii  in  folosinta
gratuita a   suprafetelor  e de teren intravilan de 2000 mp teren intravilan
situat  in  tarla  63,  parcelele  18 si  19  catre  Biserica Adventista  de Ziua a
Saptea-Confesiunea  Muntenia  din  satul  Alexandru  Odobescu   si  2481 mp
teren intravilan situat in tarla 63, parcelele 20 si 21  catre Biserica Ortodoxa
Parohia Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi

 

P R I M A R,
Eremia Niculae

 


	CONSILIUL LOCAL
	ALEXANDRU ODOBESCU

	H O T Ă R Â R E
	I. PĂRȚILE
	II. OBIECTUL CONTRACTULUI
	III. DURATA CONTRACTULUI
	IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PAROHIEI ALEXANDRU ODOBESCU
	V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI
	VI. DENUNTAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI
	VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
	IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
	X. ALTE CLAUZE
	ROMÂNIA JUDEȚUL CALARASI PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU ODOBESCU
	RAPORT DE SPECIALITATE
	la proiectul de hotarare privind darea in folosinta gratuita a a doua suprafete de teren intravilan de 2000 mp si 2481 mp catre Biserica Adventista de Ziua a Saptea-Confesiunea Muntenia din satul Alexandru Odobescu si Biserica Ortodoxa Parohia Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi
	E X P U N E R E D E M O T I V E


