
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 35 din 13.04.2020 

privind acceptarea ofertei de donaţie a unei suprafețe de 427 mp din terenul înscris în CF 

Giarmata nr. 411993, în vederea realizării unui sens giratoriu de către Consiliul 

Județean Timiș în cadrul proiectului „Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a 

sectorului 2+725 (sens giratoriu) – Centura Timișoara și Centura Timișoara – 

Autostrada A1 (km 12+975)” 

 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința extraordinară 

din data de 13.04.2020: 

 Având în vedere: 

 Oferta de donație a numiților Chirea Gheorghe și Chirea Rodica, precum și a                           

SC LEONARD COLLECTION SRL înaintată prin avocat Diana Pavel; 

 expunerea de motive a inițiatorului; 

 raportul de specialitate întocmit de Biroul Urbanism, Patrimoniu, Investiţii, 

Managementul Proiectelor şi Urmărirea Contractelor; 

 certificatul fiscal nr. 143/02.04.2020 emis de Primăria Comunei Giarmata; 

 documentația întocmite de SC MULTILINES SRL și referatul de admitere a cererii nr. 

60628/17.03.2020 

 prevederile art. 863 lit. c), art. 881, art. 885 alin. 1, art. 888, art. 1011 precum și art.1014 

Cod civil; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administraţia publică; 

 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Giarmata; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), ale art. 196 alin. (1) 

lit. a) precum și ale ale art. 286 alin (4) și art. art. 291alin (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

ART.1. (1) Se acceptă oferta de donaţie a numiților Chirea Gheorghe și Chirea Rodica 

prin care donează domeniului public al comunei Giarmata suprafața de 427 mp având număr 
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cadastral 411993, conform documentației întocmite de SC MULTILINES SRL și a referatului 

de admitere a cererii nr. 60628/17.03.2020.  

(2) Transmiterea proprietății prin donație se face cu sarcină, existând obligația ca în 

termen de 24 luni, de la semnarea contractului, să se realizeze integral lucrările de construire a 

sensului giratoriu pe suprafețele de teren donate, cu acces la parcelele proprietatea donatorului, 

potrivit Planului de situatie prezentat in cadrul Proiectului de Modernizare al DJ 691 

Timis,/aprobat prin HCJ 238/18.10.2017, sub sancțiunea revocării donației și a repunerii în 

situația anterioră, fără niciun cost în sarcina donatorilor. În situația transmiterii dreptului de 

proprietate subsecvent donației, dobânditorii vor fi obligați la realizarea prezentei sarcini, fiind 

încunoștiințați despre prezenta sarcină ce afectează donația. 

ART.2. Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate 

de către donatar. 

ART.3. Se mandatează doamna Salavat-Ecobici Irina- consilier juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al comunei Giarmata în vederea semnării actului autentic de acceptare 

a donaţiei. 

ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul 

Juridic. 

ART.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi „pentru”,                             

0 ,,împotrivă”, 0 ,,abțineri”. 

ART. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Birou Urbanism, Patrimoniu, Investiţii, Managementul Proiectelor şi Urmărirea 

Contractelor; 

 Compartimentului Juridic; 

 Consiliului Județean Timiș; 

 Notarului public; 

 se va afișa. 
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