JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11/2020
privind acceptarea ofertei de donaţie a d-nei Vasinca Domnica-Cornelia, prin care
donează oraşului Haţeg, bunul imobil prin destinaţie ,,Monument funerar – In
memoriam Dr. Toma Vasinca ”, amplasat în cimitirul oraşului Haţeg, judeţul
Hunedoara
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare al primarului oraşului Haţeg nr. 979 din 19.01.2021,
prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie a d-nei Vasinca Domnica-Cornelia, prin
care donează oraşului Haţeg, bunul imobil prin destinaţie ,,Monument funerar – In memoriam
Dr. Toma Vasinca ”, amplasat în cimitirul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, motivat de
faptul că Dr. Toma Vasinca, a fost primul prefect român de Hunedoara între anii 1919-1921,
şi timp de un sfert de veac şi-a dedicat viaţa Tării Haţegului, mormântul său regăsindu-se în
cimitirul din Haţeg, unde a fost ridicat si monumentul ce se donează în memoria sa.
Având în vedere:
a)oferta de donaţie a d-nei Vasinca Domnica-Cornelia, autentificată la Societatea Profesională
Notarială Buta şi Iorga sub nr. 2210/09.12.2020, înregistrată la Primăria oraşului Haţeg sub
nr. 22261 din 17.12.2020, precum şi raportul de evaluare pentru bunuri culturale, întocmit de
expert atestat, anexat ofertei;
În conformitate cu prevederile prevederile art. 863 lit. c), art. 1011 alin. (3), art. 1027
alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicată, privind codul civil, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 140 alin.
(1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243
alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
PROPUN:
Art. 1 Se acceptă oferta de donaţie a d-nei Vasinca Domnica-Cornelia, autentificată la
Societatea Profesională Notarială Buta şi Iorga sub nr. 2210/09.12.2020, înregistrată la
Primăria oraşului Haţeg sub nr. 22261 din 17.12.2020, prin care donează oraşului Haţeg,
bunul imobil prin destinaţie ,,Monument funerar – In memoriam Dr. Toma Vasinca ”,
amplasat în cimitirul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara.
Art. 2 Se ia act de faptul că oferta autentică de donaţie s-a făcut cu o sarcină impusă
Primăriei oraşului Haţeg, respectiv aceea de a întreţine şi îngriji monumentul funerar, în
considerarea faptului că Dr. Toma Vasinca a fost primul prefect român al judeţului
Hunedoara.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se însărcinează biroul
administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia
Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si se comunică, în
condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Hateg,
Compartimentului administratie publica locala, Direcţiei economice, d-nei Vasinca DomnicaCornelia, Biroului administrarea domeniului public si privat şi prin intermediul acestuia
tuturor structurilor şi persoanelor interesate.
Haţeg, la 19 ianuarie 2021
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Marcel Adrian GOIA

