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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 51 

Privind: acceptarea ofertei de donație  nr.2403/12.10.2021, prin care se donează 

Comunei Păușești, județul Vâlcea, dreptul de proprietate asupra terenului 

”arabil”, în suprafață de 979 m.p., situat în extravilanul comunei Păușești, satul 

Barcanele,  punctul ” Scaunul Casei I, județul Vâlcea, număr cadastral 36144 

 

 

 Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 19.10.2021, la care participă un număr de …. consilieri 

din totalul de 11 consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin H.C.L. nr.38/2021, domnul  consilier Nicolae Diaconescu   

a fost ales preşedinte de şedinţă; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

 - referatul de aprobare al primarului nr.6607/14.10.2021 privind acceptarea 

ofertei de donație nr.2403/12.10.2021, prin care se donează Comunei Păușești, 

județul Vâlcea, dreptul de proprietate asupra terenului ”arabil”, în suprafață de 

979 m.p., situat în extravilanul comunei Păușești, satul Barcanele,  punctul ” 

Scaunul Casei I, județul Vâlcea, cu numărul cadastral 36144; 

 - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 

6608/14.10.2021, privind acceptarea ofertei de donație nr.2403/12.10.2021, prin 

care se donează Comunei Păușești, județul Vâlcea, dreptul de proprietate asupra 

terenului ”arabil”, în suprafață de 979 m.p., situat în extravilanul comunei 

Păușești, satul Barcanele,  punctul ” Scaunul Casei I, județul Vâlcea, cu numărul 

cadastral 36144; 

 - oferta de donație nr. 2403/12.10.2021; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului  de hotărâre, întocmit de 

secretarul comunei şi înregistrat sub nr.; 

 -  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local înregistrate sub nr.; 

          În conformitate cu prevederile: 

 - art. 863 lit. c), art. 881, art. 888 și art. 1011 din Legea nr.287/2009, 

republicată privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

 - 286 alin.1) și art.291 alin.(3) lit. a) și alin.(6) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 



  

  

 

 - Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c),  art. 139 alin. (2), art. 196 

alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

   

 

 Art.1 (1) Se acceptă oferta de donație  a numiților Sobolu Nicolae, Sobolu 

Alina și Sobolu Valentina, autentificată de notar public Cerbeanu Iulia – Monica 

sub nr. 2403/12.10.2021, în calitate de ofertanți, prin care se donează comunei 

Păușești dreptul de proprietate asupra terenului ”arabil”, în suprafață de 979 m.p., 

situat în extravilanul comunei Păușești, satul Barcanele, punctul ” Scaunul Casei 

I, județul Vâlcea, identificat cu numărul cadastral 36144. 

  (2) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donație, altele 

decât cele scutite de la plată conform prevederilor legale în vigoare, vor fi 

suportate de către donatori.  

 Art.2.Se dispune O.C.P.I. Vâlcea intabularea în evidențele de Publicitate 

Imobiliară a celor aprobate la articolul precedent. 

 Art.3. Imobilul va fi introdus  în domeniul public al comunei Păușești în 

scopul efectuării de lucrări în vederea asigurării zonelor supuse eroziunii de 

torentul Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației). 

 Art.4. Se mandatează primarul comunei Păușești, domnul Avan Cătălin, să 

semneze actul autentic de acceptare a donației. 

 Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, 

în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Păușești, Instituției Prefectului 

Județul Vâlcea, tuturor instituțiilor și persoanelor interesate și va fi adusă la 

cunoștință publică prin afișare și publicare pe site-ul instituției în Monitorul 

Oficial. 

 

                                                                                   Păuşeşti : 15.10.2021 
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