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                                                                                          HOTĂRÂREA NR.87                                                             
                                                                    din 21.12.2011 

privind acceptarea donaţiei unor terenuri în domeniul public al Oraşului Şimleu Silvaniei oferite în vederea 
realizării unei străzi (drum public) 

 
           Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  ordinară în data de  21 decembrie 
2011; 
 Având în vedere Oferta de donaţie înregistrată cu nr.13061/15.12.2011 a numiţilor Coţe Ioan şi soţia Coţe 
Corina-Lumniţa, Oferta de donaţie înregistrată cu nr.13062/15.12.2011 a numiţilor Costea Ionel şi soţia Costea Monica-
Mihaela, Oferta de donaţie înregistrată cu nr.13063/15.12.2011 a d-lui Bal Gabriel-Sorin, Oferta de donaţie înregistrată 
cu nr.13064/15.12.2011 a d-lui Borz Alin, Expunerea de motive nr.13176/2011 a Primarului oraşului, Raportul de 
specialitate nr.13177/2011 al Biroului cadastru, Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, 
buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură, Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 
domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi 
arhitectură şi Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor; 
 În baza art.863 lit.c din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, Decretului nr.478/1954 privitor la 
donaţiile făcute statului şi ale art.36 alin.2 lit.c şi alin.9 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
                         HOTĂRĂŞTE: 
 
             Art.1.Se acceptă donaţia în patrimoniul public al Oraşului Şimleu Silvaniei şi în administrarea Consiliului Local 
al oraşului Şimleu Silvaniei a cotei de 348/920 (reprezentând teren în suprafaţă de 348 mp) din terenul  identificat în CF 
nr.50440 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.138 N) nr. cadastral 371, oferită de proprietarii COŢE IOAN şi 
soţia COŢE CORINA-LUMINIŢA în vederea realizării unei străzi (drum public). 
 Art.2.Se acceptă donaţia în patrimoniul public al Oraşului Şimleu Silvaniei şi în administrarea Consiliului Local 
al oraşului Şimleu Silvaniei a cotei de 143/920 (reprezentând teren în suprafaţă de 143 mp) din terenul  identificat în CF 
nr.50440 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.138 N) nr. cadastral 371, oferită de proprietarii COSTEA IONEL 
şi soţia COSTEA MONICA-MIHAELA în vederea realizării unei străzi (drum public). 

Art.3.Se acceptă donaţia în patrimoniul public al Oraşului Şimleu Silvaniei şi în administrarea Consiliului Local 
al oraşului Şimleu Silvaniei a cotei de 143/920 (reprezentând teren în suprafaţă de 143 mp) din terenul  identificat în CF 
nr.50440 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.138 N) nr. cadastral 371, oferită de proprietarul BAL GABRIEL-
SORIN  în vederea realizării unei străzi (drum public). 

Art.4.Se acceptă donaţia în patrimoniul public al Oraşului Şimleu Silvaniei şi în administrarea Consiliului Local 
al oraşului Şimleu Silvaniei a cotei de 143/920 (reprezentând teren în suprafaţă de 143 mp) din terenul  identificat în CF 
nr.50440 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.138 N) nr. cadastral 371, oferită de proprietarul BORZ ALIN în 
vederea realizării unei străzi (drum public). 
 Art.5.Se însuşeşte documentaţia de identificare a terenului care face obiectul donaţiei, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6.Cheltuielile privind încheierea actelor de donaţie în formă autentică  şi înscrierea acesteia în evidenţele 
de carte funciară se vor suporta de către Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei. 
 Art.7.Se împuterniceşte Primarul oraşului Şimleu Silvaniei să încheie şi să semneze, prin delegat, actul 
autentic de donaţie în faţa notarului public. 



 
 
             Art.8.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
             Art.9.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului, Biroul cadastru 
imobiliar-edilitar şi Serviciul urbanism. 
             Art.10.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
  -Prefectul  Judeţului Sălaj; 
  -Biroul cadastru imobiliar-edilitar; 
  -Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului; 
  -Direcţia Economică; 
  -persoanele prevăzute la art.1-4; 
  -Dosar hotărâri. 
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