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HOTĂRÂREA nr.35/2017 
privind acceptarea donaţiei oferite de dl.POP VASILE şi d-na POP ELVIRA : ,,Drum, înscris în 

CF.nr.102795„ şi preluarea în domeniul public al comunei Vetiş  
 
 
        Luând act de cererea depusă de dl. POP VASILE şi POP ELVIRA sub nr.3289/15.06.2017,  
prin care solicită  predarea drumului  privat  înscris în CF.nr.102795,  nr. cad.102795 ,  în 
suprafaţă de 2.624 mp., drum deschis  circulaţiei publice prin P.U.Z. nr.proiect 42 din 2007, 
aprobat  cu H.C.L. Vetis nr.13/27.03.2008, 
        Având în vedere proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Vetiș, 
în calitate de iniţiator și de  rapoartele compartimentului de specialitate al primăriei și al comisiei 
de specialitate al Consiliului local Vetiș, 
       În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b) , ale art. 121 alin. (3) şi ale art. 45 alin. (3), 
precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
        Consiliul local al comunei Vetiş adoptă prezenta 
  
 
                                                      H O T Ă R Â R E 
  
    Art. 1. Se aprobă acceptarea donaţiei oferite de dl.POP VASILE şi d-na POP ELVIRA : ,,Drum, 

înscris în CF.nr.102795,  nr. cad.102795 ,  în suprafaţă de 2.624 mp. şi înregistrarea terenului în 
domeniul public al comunei Vetiş. 

    Art. 2. Cheltuielile privind actul notarial de donaţie se suportă de donator. 
    Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul şi secretarul comunei Vetiş. 
    Art.4. Se împuternicește primarul comunei Vetiș, dl.Iuliu Ilyes să semneze contractul de 

donaţie. 
    Art.5. Prezenta hotărâre se comunică dlui. POP VASILE şi d-nei POP ELVIRA, precum şi 

primarului comunei Vetiş şi Instituţiei prefectului judeţului Satu Mare.  
 

Vetiş la 28.06.2017 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    BODNAR OTTO-SANDOR                                                    Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 15 , Prezenti 14, Pentru  14 voturi, Impotriva 0 , Abtineri 0 


