
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

HOTĂRÂRE nr. 22/2022 
privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 557 mp înscris 

în CF nr. 53892 Leliceni, jud. Harghita 
 

Consiliul Local Leliceni  întrunit în şedinţa ordinară pe data de 27 aprilie 2022, 

convocată prin Dispoziţia nr. 44/2022 a primarului comunei; 

 
 Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr.31/2022 privind acceptarea ofertei de donație a unui 
teren în suprafață de 557 mp înscrise în CF nr.53892 Leliceni, jud. Harghita 

-   Referatul de aprobare nr.32/2022 prezentat de Primarul Comunei Leliceni; 
-   Raportul de specialitate nr. 1000/2022 prezentat de către Compartimentul de 

cadastru, urbanism și fond funciar; 
-  Raporturile de avizare al Comisiei pentru activități economico-financiare, 

juridică și de disciplină și al Comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţiei mediului şi turism; 

- Oferta de donaţie reprezentat de către domnul András István-Szabolcs, 
autentificată sub nr.  599/03.03.2022; 

- dispozițiile art. 291 alin. (3) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

În conformitate cu prevederile art. 863 lit. ”c”), art. 881 și art. 1011 din Legea 
287/2009 privind Cod Civil, republicat cu modificările și completările ulterioare; 
 Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera ”c”, art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 
196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului András István-Szabolcs  
autentificată sub nr.  599/03.03.2022, prin care acesta donează domeniului public al 
Comunei Leliceni imobilul teren în suprafață de 557mp, înscris în CF nr. 53892 
Leliceni, jud. Harghita. 
 Art. 2. Se mandatează Primarul comunei Leliceni, dl. Nagy István-Alfréd să 
semneze actul autentic de acceptare a donaţiei. 
 Art. 3. Se dispune întabularea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor 
aprobate la articolul 1. 
 Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul comunei Leliceni. 
 
 
 
 
 



 
 
 Art. 5. Hotărârea se comunică prin grija secretarului general al Comunei Leliceni 
primarului Comunei Leliceni, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita şi este adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Leliceni şi publicarea pe site-
ul www.csikszentlelek.ro 
  
   Președinte de ședință,      Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Consilier,             Secretarul general al comunei, 
         Biró Szabolcs-Imre                              Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 22 
Adoptată în ședința din data de 27 aprilie 2022 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 
 
 


