
 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Dor Mărunt Gară, a imobilului teren în suprafață de 

948 mp, aparținând domeniului privat al comunei Dor Mărunt, situat satul Dor Mărunt, str. Stejarilor nr. 65 

 

Consiliul local Dor Mărunt întrunit în ședință ordinară la data de 06 iulie 2021 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al Primarului comunei Dor Mărunt șînregistrta cu nr. 190/22.06.2021; 

• Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Dor Mărunt, înregistrat cu nr. 191/22.06.2021; 

• Adresa Parohiei Dor Mărunt Gară, înregistrată cu nr. 37/18.06.2019; 

• Avizul favorabil al Comisiei juridice, înregistrat cu nr. 153/06.07.2021; 

• H.C. L. Dor Mărunt nr. 29/2021 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Prevederile Legii nr. 239/2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința 

unităților de cult, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art. 41 din Hotărârea de Guvern nr. 53/2008, privind recunoașterea Statutului pentru organizarea și 

funcționarea Bisericii Ortodoxe Române; 

• H.C.L. Dor Mărunt nr. 44/09.07.2009 privind transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului 

în suprafață de 948 mp, Parohiei Dor Mărunt Gară; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ; 

CONSILIUL LOCAL DOR MĂRUNT HOTĂRÂȘTE: 

Art.1 Se aprobă transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Dor Mărunt Gară a imobilului teren în 

suprafață de 948 mp, situat în satul Dor Mărunt, str. Stejarilor nr. 65, teren aflat în domeniul privat al Comunei 

Dor Mărunt, identificat prin Cartea Funciară nr. 20369, număr cadastral 20369. 

Art.2 Se interzice înstrăinarea şi schimbarea destinaţiei, parţială sau totală, a terenului în suprafaţă de 

948 mp timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate, încălcarea acestor prevederi atrăgând 

nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietăţii şi repunerea în situaţia anterioară. 

Art. 3 Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se încheie în termen de 15 zile de 

la data comunicării prezentei hotărâri. 

Art. 4 Toate cheltuielile ocazionate de încheierea actului de transmitere a proprietăţii vor fi suportate 

din fondurile parohiei Dor Mărunt Gară.  

Art. 5 Se împuterniceşte Primarul comunei Dor Mărunt, domnul Ion Iacomi, cu semnarea actului de 

transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate.  

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte primarul comunei prin 

compartimentele de specialitate.  

Art. 7 Secretarul general al Comunei Dor Mărunt va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Daniela Veronica ENACHE 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

L.S.                                      Constantin Alecsandru VĂTAFU 

Nr. 44 

 Dor Mărunt, 06 iulie 2021 

Adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” din totalul de 15 consilieri prezenți. 


