
R O M Â N I A         

JUDEŢUL BOTOSANI                                                                                   

CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI                        
                                                      

  

                                       HOTĂRÂREA nr. 38 

prind darea în folosinţă gratuită către Parohia  Dobârceni Biserica Sfintii Arhangheli Mihail 

si Gavril a supafetei de 436 mp  teren situat în pc 171 nr cadastral 51981 

 

Consiliul Local Conunei Dobârceni, judetul Botosani ,  

Având în vedere: 

         a) Referatul de Aprobare nr.125/20 07 2022 al  primarului  pentru  proiectului de hotărâre 

privind darea în folosinţă gratuită către Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril a supafetei 

de 436 mp  teren situat în pc 171 nr cadastral 51981 

  b)Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  Dobârcni , 

       În conformitate cu prevederile : 

      -art.874 ,  art. 2146 si art. 2148  din Legea 287/2009  Codul Civil,  

      -art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al 
cultelor, cu modificările și completările ulterioare; 

         - art. 108 lit. „d”, ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1, 
ale art. 349 și ale art. 362 alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 

          în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c” , alin. (6) lit. „b” și art. 139 alin. 3 lit. ” g” și alin. 6 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

                                                              H o t ă r ă ş t e :  

            Art. 1 Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit către Parohia  Dobârceni ,Biserica Sfinții 

Arhangheli Mihail si Gavril a suprafeței de 436 mp, teren  situat în pc 171 nr cadastral 51981 

aflat  domeniului public al Comunei Dobârceni  in vederea construiri unei clopotnițe conform 

planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr.l, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

           Art.2 Acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit se va face pe o perioada de 49 de ani în 

baza unui contract de comodat. 

Art. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de comodat (contract de folosință 
gratuită), conform Anexei nr. 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4-Predarea-primirii terenului se va face prin proces-verbal de predare 

primire între părțile interesate. 

                             Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul comunei Dobârceni . 

                                      

                                                                                                       

                            Presedinte de sedinta Contrasemneaza, 

                            Chiteala Niculina  Secretar general 

                                                                                                   Cimbru Liliana 
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