HOTĂRÂRE NR. 144/2018
privind acceptarea donației având ca obiect imobilul nr. 3316 aflat în domeniul privat al
statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul privat al
municipiului Vulcan, jud. Hunedoara

Având în vedere expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan înregistrată
sub nr.145/1/30/03.12.2018 prin care se propune acceptarea donației având ca obiect imobilul
nr. 3316 aflat în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Apărării
Naționale, în domeniul privat al municipiului Vulcan, jud. Hunedoara;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 145/1/31/2018, raportul Direcției ADPP și
Compartiment juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan
înregistrat sub nr. 145/1/32/2018, precum și avizul comisiei de specialitate ”Juridică și de
disciplină ” înregistrat sub nr.169/1/33/ 2018 , de pe lângă Consiliul local;
Având în vedere adresa Ministerului Apărării Naționale nr. A 8253/20.06.2018 ,
înregistrată la Primăria Municipiului Vulcan sub nr. 24843/26.06.2018.
În conformitate cu prevederile art.557, (alin.1), art 1011-1019 din Legea
nr. 287/2009 privind Codul Civil -republicare;
În temeiul prevederilor art. 121 alin. (3) din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.Se acceptă donația având ca obiect imobilul 3316 , aflat în domeniul privat al
statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare
prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în domeniul privat al
municipiului Vulcan.
Art.2.Imobilul menționat la art. 1, se utilizează în vederea amenajării de locuințe
sociale și de serviciu în termen de 3 ani de la preluarea acestuia.
Art.3 Municipiul Vulcan prin Consiliul Local va prelua contractual de închiriere al
locuinței imobilului 3316 – apartament nr, 10 , et. 2, scara B, bloc. 92 , str. Mihai Viteazu
nr. 47, cu termen de valabilitate până la data de 18.09.2019.

Art.4 Se mandatează

Primarul municipiului Vulcan

să semneze în numele

municipiului Vulcan, contractul de donație ce se va încheia între Statul român,

prin

Ministerul Apărării Naționale, în calitate de donator și municipiul Vulcan , reprezentat de
primar, în calitate de donatar.
Art.5 Municipiul Vulcan prin Consiliul local este de acord să suporte cheltuielile și
taxele notariale aferente încheierii contractului de donație menționat la art. 4 .
Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului
Local al municipiului Vulcan nr.50/2016 privind solicitarea către Guvern pentru transmiterea
imobilului 3316 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării
Naționale, în domeniul public al municipiului Vulcan.
Art.7 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.

Art.8 Prezenta hotărâre se va

comunica, Institutiei Prefectului –jud. Hunedoara,

Direcției ADPP, Ministerului Apărării Naționale și se aduce la cunoștință publică.

VULCAN, 18.12.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier BĂNCILĂ DORINA

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. VELEA GABRIEL

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat, fiind exprimate 19 voturi „ pentru”

