ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE
privind darea in folosinta gratuita catre Parohia Saringa I a terenului in
suprafata de 1232 m.p, teren intravilan din domeniul privat al comunei Pietroasele

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrat la nr.2152/11.06.2021;
-raportul compartimentului urbanism si amenajare teritoriu, inregistrat la
nr.2151/11.06.2021;
-Hotararea Consiliului local nr.10/29.02.2012, privind modificarea inventarului
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietroasele;
-cererea cu nr.3069/27.08.2020 a preotului Alexandru Marian, paroh al Parohiei
Saringa I, aprobata in sedinta consiliului local ;
- cartea funciara nr.20959/12.06.2012;
-prevederile art.8, alin(1) si art.49 din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă
şi regimul general al cultelor;
-prevederile art.874 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;
- prevederile art.108, lit.”d” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
-prevederile art. 129 al. (2) lit. c), si al. (6) lit. a) si art.349-353 din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019, privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Se aproba darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1232
m.p, teren intravilan, Tarlaua 21, Parcela 591, din domeniul privat al comunei
Pietroasele, judetul Buzau, conform cartii funciare nr.20959/2012, catre Parohia
Saringa I, Biserica ,,Sfintul M.Mc.Dimitrie” pe o perioada de 49 ani, cu posibilitatea de
prelungire cu acordul partilor.
(2).Predarea-preluarea terenului precizat la art.1 se va face prin incheierea unui
contract de comodat in termen de 30 zile de la data adoptarii hotararii de catre
Consiliul Local Pietroasele.
Art.2.Darea in folosinta gratuita a terenului se face pentru construirea unei capele
mortuare si o sala de mese.
Art.3. Institutia de utilitate publica beneficiara are urmatoarele obligatii:
a). Sa foloseasca terenul mentionat la art.1 potrivit destinatiei in vederea careia i-a
fost acordata folosinta gratuita;
b).sa permita accesul reprezentantilor UAT Pietroasele pentru efectuarea
controlului asupra terenului( bunului).;
c).sa nu modifice bunul in parte ori in integralitatea lui;

d).sa restituie terenul in starea in care l-a primit liber de orice sarcini, la incetarea
folosintei gratuite;
e).sa nu transmita folosinta dobandita in temeiul prezentei hotarari unei alte
persoane;
f). Sa informeze UAT Pietroasele cu privire la orice tulburare adusa dreptului de
proprietate publica, precum si la existenta unor cauze sau iminenta producerii unor
evenimete de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii terenului;
g).cheltuielile cu intretinerea terenului precizat la art.1 vor fi suportate in
integralitate de Parohia I Saranga;
Art.4.Se imputerniceste Primarul Comunei Pietroasele , domnul Enache Cornel sa
semneze contractul privind darea in folosinta gratuita a terenului mentionat la art.1.
Art.5. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G
nr.57/2019, privind Codul Administrativ.
Presedinte de sedinta,
Dumitrascu Dragos Dumitru

contrasemneaza
secretar general,
Matache Aurelia
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Data: 29.06.2021

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta
ordinara din data de 29 .06.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G
nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu un numar de 12 voturi pentru, - abtineri
si - voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 12 consilieri
prezenti la sedinta.

