
R O M Â N I A
J U D E Ț U L  C A R A Ș – S E V E R I N

     COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ
 Strada Principală, nr. 203, jud. Caraș-Severin

    Telefon: +40 255 575 305
  E-mail: primariaciclovaromana@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 6
din 31 Ianuarie 2023

Privind acceptarea donatiei imobilului inscris in C.F.nr.36577 Ciclova Romana, cu
nr. top 8, situat in comuna Ciclova Romana, nr.9, jud. Caras-Severin  

        Consiliul Local al Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin,
intrunit in sedinta ordinara

Având în vedere: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Ciclova Romana
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei
c) adresa domnului Caragea Vasile, prin care ne aduce la cunoştinţă intenţia de

a dona Comunei Ciclova Romana, imobilul inscris in C.F.nr.36577 Ciclova Romana, cu nr.
top 8, situat in comuna Ciclova Romana, nr.9, jud. Caras-Severin

d) prevederile art. 985 și art. 1011 din Codul Civil al României ;
e)  prevederile  Legii  nr.  7/1996  a  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
Luând act de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1), art. 139 alin. 2), coroborat cu
prevederile art. 291 alin. 3 lit. a), alin. 5 lit. b) si alin. 6 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.  57/2019 privind Codul  administrativ,  cu modificările și  completările
ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1 –  Se  accepta donatia facuta de  domnul  Caragea Vasile,  domiciliat in
comuna Giroc, strada Mures, nr.24B, ap.1, jud. Timis, CNP 1690323112501, cu privire
la  imobilul  inscris  in  C.F.nr.36577 Ciclova  Romana,  cu  nr.  top  8,  situat  in  comuna
Ciclova Romana, nr.9, jud. Caras-Severin.

Art.2 – Se  aproba  incheierea  contractului  de  donatie  in  forma  autentica,
conditionat  de radierea tuturor  datoriilor  si  achitarea  cheltuielilor  ocazionate  de
donarea imobilului.



Art.3 – Se împuternicește primarul comunei Ciclova Romana pentru semnarea
contractului de donație în formă autentică. 

Art.4 – Secretarul General al Comunei Ciclova  Română va comunica prezenta
hotărâre, în termenul prevăzut de lege, autorităților și persoanelor interesate pentru
ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

    Presedinte de sedinta                        Contrasemneaza pentru legalitate 
   Coada Constantin-Cristian                         Secretar general  

  Daniela–Georgetta Novac 


