ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 113/27.11.2015
privind modificarea si completarea HCL nr. 110/17.12.2013

Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 1011 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009, republicata, privind Codul Civil;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Luand in considerare oferta de donatie refacuta de numitii Calenic Toader si Calenic Cristina,
inregistrata la Primaria comunei Frecatei sub nr. 9184 din 03.11.2015, oferta de donatie inaintata de
numitii Abdulea Gheorghe si Abdulea Aneta inregistrata la Primaria comunei Frecatei sub nr.
9186/03.11.2015, respectiv oferta de donatie inaintata de numita Moroianu Elena inregistrata la Primaria
comunei Frecatei sub nr. 9185/03.11.2015.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, art. 45, alin. 3 şi art. 115 alin. (1), lit. b), art. 120 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 – Se modifica si completeaza titulatura HCL nr. 110/17.12.2013, in sensul ca, in loc de
„acceptarea ofertei de donatie depusa de numitii Calenic Toader si Calenic Cristina” se va citi
„acceptarea ofertei de donatie depusa de numitii Calenic Toader, Calenic Cristina, Abdulea Gheorghe,
Abdulea Aneta si Moroianu Elena”.
Art. 2 - Se modifica si completeaza art. 1 din HCL nr. 110/17.12.2013, astfel:
„Art. 1 - Se acceptă oferta de donaţie înaintată de numitii Calenic Toader şi Calenic Cristina a
suprafaţei indivize de 1.385,98 mp., de asemenea se accepta oferta de donatie inaintata de numitii
Abdulea Gheorghe si Abdulea Aneta a suprafetei indivize de 70,68 m.p., respectiv se accepta oferta de
donatie inaintata de numita Moroianu Elena a suprafetei indivize de 35,34 m.p.. Aceste suprafete de
teren, enumerate anterior, acceptate ca si donatie de la personele evidentiate mai sus, alcatuiesc
suprafata totala de 1.492 m.p., teren identificat cu nr. cadastral 1247, si este intabulat in cartea
funciara nr. 30097 UAT Frecatei, provenita din conversia de pe hartie a cartii funciare 1015/N a
localitatii Frecatei. Suprafata totata de 1492 m.p. provenita de la persoanele enumerate mai sus se
accepta doar impreuna cu reteaua de apa potabila existenta, fiind o condiţie la încheierea contractului
de donaţie în formă autentică, iar achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului va fi
suportat de către donatori.”
Art. 3 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 110/17.12.2013 raman neschimbate.
Art. 4 - Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Tulcea, primarului comunei Frecăţei,
numitilor Calenic Toader si Calenic Cristina şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul
Primariei comunei Frecăţei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 13 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13 consilieri
locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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