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HOTĂRÂRE 
privind acceptarea donației având ca obiect imobilul-teren în suprafață de 1300 mp 

situat în comuna Pîrteștii de Jos,jud.Suceava 
 

            Consiliul Local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, 
            Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, înregistrată la nr.8375 
din 9.11.2015; 

- Raportul Compartimentului de resort din aparatul permanent al primarului comunei Pîrteştii de 
Jos, înregistrat la nr. 8377 din 9.11.2015 

- Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local al comunei  Pîrteştii de Jos, 
înregistrat la nr. 8740  din 21.11.2015;  

- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local al comunei  Pîrteştii de Jos, 
înregistrat la nr.8628  din 19.11.2015 ;  

-Oferta de donație înregistrată la Primăria comunei Pîrteștii de Jos,jud.Suceava la nr.8331 din 
9.11.2015 prin care soții Strugariu Mircea Andrei și Strugariu Elena își exprimă dorința de a dona 
comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava suprafața de 1300 mp teren, situat în extravilanul satului 
Pîrteștii de Jos, teren destinat amplasării stației de epurare necesară înființării rețelei de canalizare în 
comuna Pîrteștii de Jos, jud.Suceava; 
-Prevederile art. 985, art. 1011 alin.(3), art. 1017,1018,1020,1027-1029 din Legea nr. 287 din 
17.07.2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
-Prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 
completările ulterioare;  
        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.  c) alin. (5) lit.a), art. 45 alin.(1) și a 
art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 
            ART.1 Se acceptă donația soților Strugariu Mircea Andrei și Strugariu Elena având ca obiect 
imobilul-teren în suprafață de 1300 mp, situat în extravilanul satului Pîrteștii de Jos, comuna Pîrteștii 
de Jos, jud.Suceava, teren destinat amplasării stației de epurare necesară înființării rețelei de 
canalizare în comuna Pîrteștii de Jos, jud.Suceava. 
           ART.2 Cheltuielile aferente încheierii și autentificării contractului de donație vor fi suportate 
de către donatar, precum și cheltuielile privind evaluarea bunului. 
           ART.3 Terenul care face obiectul prezentei hotărâri se înregistrează ca bun aparținând 
domeniului public al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava după  stabilirea valorii cu care se 
înregistrează în evidențele contabile ale primăriei. 
           ART.4  Se împuternicește domnul Toma Ioan Pavel,primarul comunei Pîrteștii de Jos, pentru 
semnarea actului de donație în formă autentică și derularea tuturor procedurilor pentru întabularea 
terenului. 
           ART.5 Primarul comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, prin aparatul de specialitate , va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

Preşedinte de şedinţă, 
Strugariu Nicanor 

                                                                                                                        Contrasemnează 

Pîrteştii de Jos, 25.11.2015                                                                            Secretarul comunei, 

Nr. 55                                                                                                                     Ciornei  Laura 


