
 

JUDETUL VALCEA 

PRIMARIA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA nr. 29 
 

Cu privire la: acceptare donatie teren arabil intravilan in suprafata de 402 mp 

 

Consiliul local al comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 08.09.2021, la 

care participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dl. Catanoiu Ion; 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei, insotit de referatul de 

aprobare inregistrat sub nr. 5015 din 08.09.2021 precum si referatul secretarului comunei, 

inregistrat sub nr. 5014 din 08.09.2021, prin care se propune acceptarea de catre comuna Ionesti, 

judetul Valcea a ofertei de donatie efectuata de catre Neagoie Constantin si Neagoie Gheorghita 

constand in teren arabil, intravilan, in suprafata de 402 mp situat in comuna Ionesti, sat Bucsani, 

avand numar cadastral 36749. 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului urbanism si amenajarea 

teritoriului inregistrat sub nr. 5016 din 08.09.2021, raportul comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a respectării drepturilor cetăţenilor inregistrat 

sub nr. 5023 din 08.09.2021 precum si raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare 

intocmit de secretarul comunei, inregistrat sub nr. 5017 din 08.09.2021; 

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea 52/2003 privind transparenta decizionala 

cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, art. 139, alin 2 si art. 291 alin. 3 din OUG 

57/2019 cu privire la Codul Administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. 2 si art. 196 alin. 1 lit a) din OUG 57/2019 cu privire la Codul 

Administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, adoptă următoarea: 

 

HOTARARE 

 

Art.1. Se aproba acceptarea de catre comuna Ionesti, judetul Valcea a ofertei de donatie 

efectuata de catre Neagoie Constantin, cu domiciliul in comuna Ionesti, sat Ionesti, judetul Valcea 

si Neagoie Gheorghita cu domiciliul in municipiul Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian, nr. 

287, constand in teren arabil, intravilan, in suprafata de 402 mp, situat in comuna Ionesti, sat 

Bucsani, avand numar cadastral 36749. 

 

Art.2. Se imputerniceste domnul Pirvu Constantin, viceprimar al comunei Ionesti, judetul 

Valcea, sa semneze actul notarial. 

 

Art.3. Cheltuielile aferente intocmirii actului de donatie vor fi suportate din bugetul local 

conform prevederilor legale. 

 

Art.4. Dupa perfectarea contractului de donatie in forma autentica, imobilul descris la art.1 

se va include in domeniul public. 

 

Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului si viceprimarului in 

vederea aducerii la indeplinire a prevederilor acesteia, Institutiei Prefectului Valcea; 

 

Art.6. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari, in 

termen de 5 zile de la comunicarea catre  prefect, prin afisarea acesteia la sediul Consiliului Local 

Ionesti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                                   CONTRASEMNEAZĂ                                  

                      Catanoiu Ion                                           SECRETAR GENERAL 

     Dobra Emil Florin 
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