
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: 

primaria.tarlungeni lnahoo.com, str. Zizinului nr. 2, Sat Tărlungeni, Corn. 
Tărlungeni, jud. Braşov; cod postal: 507220 

HOTARAREA NR. 31 
din data de 29 MAI 2020 

privind acceptarea ofertei de donatie fara sarcini a cotei - părţi de 5850000/50000000 
din imobilul teren - categorie de folosinta arabil, situat in Comuna Tarlungeni, 

identificat cu nr. cad 102135 înscris in CF 102135 Tarlungeni, in suprafata de 1.051 mp., 
in vederea includerii in domeniul public al Comunei Tarlungeni, cu destinatia drum de 

acces, din partea donatoarei Vereş Larisa - Silvia; 

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, întrunit în şedinţă ordinara, in data de 29 
mai 2020, orele 15 :00; 

Analizand Referatul si Proiectul de Hotarare initiat de catre dl. BESCHEA SEVERIUS FLORIN, 
Primarul Comunei Tarlungeni si avand in vedere oferta de donaţie fara sarcini a cotei - părţi de 
5850000/50000000 din imobilul teren - categorie de folosinta arabil, situat in Comuna 
Tarlungeni, identificat cu nr. cad 102135 înscris in CF 102135 Tarlungeni, in suprafata de 
1.051 mp., in vederea includerii in domeniul public al Comunei Tarlungeni, cu destinatia drum 
de acces, din partea donatoarei Vereş Larisa - Silvia; 

A vand in vedere Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni nr. 6434/04.05.2020; 

In temeiul art. 863 lit. c), art. 881, 1011, art. 885 alin. 1, art. 888, art. 1011 precu, şi art. 1014 din 
Nou~ Cod Civil, cu modificările şi completările ulterioare ; 

In baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), ale art. 136, art. 139 alin. (2), ale art. 196 alin. (1), 
lit. a) precum şi ale art. 286 alin. (4) şi art. 243, alin. (1), lit. a), art. 291 alin. (3), lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Consiliul Local al Comunei Tarlungeni avizează şi aproba acceptarea donatiei fara sarcini 
avand ca obiect cota - părte de 5850000/50000000 din imobilul teren - categorie de folosinta 
arabil, situat in Comuna Tarlungeni, identificat cu nr. cad 102135 înscris in CF 102135 
Tarlungeni, in suprafata de 1.051 mp., in vederea includerii in domeniul public al Comunei 
Tarlungeni, cu destinatia drum de acces, din partea donatoarei Vereş Larisa - Silvia; 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Comunei 
Tarlungeni si Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei 
Tarlungeni. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica : 
Institutiei Prefectului judetului Brasov; 
Primarului Comunei Tarlungeni: 



Compartimentului Urbanism ş1 Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei 
Comunei Tarlungeni; 
Vereş Larisa - Silvia. 
Spre afisare. 

Art. 4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi pentru, O impotriva si O abtineri 
din numarul total de 14 consilieri prezenti, din numărul total de 15 consilieri locali în funcţie„ 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ---- SECRETAR GENERAL DAT 
OŢELAŞ CONSTANTIN FAICREIHAN 


