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H O  T A R A R EA nr. 72  din 22.11.2022 
privind completarea HCL 48 din 16.08.2022 privind  acceptarea  ofertelor  de donaţie a unor 

terenuri imobile situate în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava 
 

            Consiliul local al comunei Calafindesti, judetul Suceava;  
            Luând în considerare Notificărlle doamnilor: 
 Alexei Dorin, înregistrată sub nr. 4579/27.07.2022 privind oferta de donație către comuna 

Calafindeşti, jud. Suceava a unei suprafețe de teren arabil de 129 mp, nr. Cadastral 38777,  din 
întreaga suprafață de 2.781 mp întabulată în Cartea Funciară Calafindeşti sub nr. 38776;  

 Alexei Arcadie, înregistrată sub nr. 4580/27.07.2022 privind oferta de donație către comuna 
Calafindeşti, jud. Suceava a unei suprafețe de teren arabil de 114 mp, nr. Cadastral 38774,  din 
întreaga suprafață de 2.667 mp întabulată în Cartea Funciară Calafindeşti sub nr. 38773; 

Lauric Bogdan, înregistrată sub nr. 4594/27.07.2022 privind oferta de donație către comuna 
Calafindeşti, jud. Suceava a unei suprafețe de teren arabil de 121 mp, nr. Cadastral 38778,  din 
întreaga suprafață de 2.660 mp întabulată în Cartea Funciară Calafindeşti sub nr. 38779;  
     - Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti, domnul Adrian FRINCU inregistrat 
sub nr. 6943 din 15.11.2022; 

- Referatul de aprobare în susținerea proiectului, înregistrat sub nr. 6943/15.11.2022;  
- Raportul de specialitate comun, al compartimentului Urbanism și amenjarea teritoriului și Birou 

financiar contabil înregistrat sub nr. 6945/15.11.2022; 
- HCL nr. 48 din 16.08.2022 privind acceptarea ofertelor de donaţie a unor terenuri imobile situate în 

comuna Calafindeşti, judeţul Suceava;  
Având în vedere: 

a) Art. 129, alin.(1),(2) lit. a şi c, art. 286, alin.(4), art. 291, alin.(3), lit. “a” din Ordonanța de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

b)  art. 863, lit. “c”, art.1011, alin.(1),art. 985  și art. 1012 din Legea nr. 287/ 2009 privind Noul Cod civil;  
c) Art.60 alin (1) privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (2)  şi cele al art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CALAFINDEŞTI , HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se completează alineatul (1) care va avea urmatorul continut 
(1)Se acceptă ofertele de donație: 
- Cererea domnului  Alexei Dorin  înregistrată cu nr.4579 /27.07.2022 şi Oferta de donaţie 

autentificată cu nr. 1193 din 20.10.2022 având ca obiect imobilul-teren arabil, în suprafață de 129 mp, 
situat  în comuna Calafindeşti, comuna, judetul Suceava, identificat prin nr. cadastral 38777, aflate  în 
proprietatea domnului AlexeiDorin; 

- Cererea domnului   Alexei Arcadie înregistrată cu nr.4580 /27.07.2022 şi Oferta de 
donaţieautentificată cu nr. 1192 din 20.10.2022 ,  având ca obiect imobilul-teren arabil, în suprafață de 



114 mp, situat  în comuna Calafindeşti, comuna, judetul Suceava, identificat prin nr. cadastral 
38774,aflate  în proprietatea domnului Alexei Arcadie; 

-Cererea domnului Lauric Bogdan înregistrată cu nr.  4594/27.07.2022 şi Oferta de donaţie 
înregistrată cu nr. 1194 din 20.10.2022,  având ca obiect imobilul-teren arabil, în suprafață de 121 mp, 
situat  în comuna Calafindeşti, comuna, judetul Suceava, identificat prin nr. cadastral 38778, în 
proprietatea domnului Lauric Bogdan; 

 (3) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de dezmembrare și donație vor fi 
suportate de donatar, în speță comuna Calafindeşti, jud. Suceava. 

Art.2. Imobilele care face obiectul ofertei de donatie mentionate la art.1 vor fi întabulate în 
proprietatea publică a comunei Calafindeşti și vor fi incluse în Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Calafindeşti, jud. Suceava. 

Art.3. Se mandatează domnul Frîncu Adrian – primar al comunei Calafindeşti, judetul Sceava, să 
semneze actul de donație în formă autentică la Biroul Notarial. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate prin grija 
secretarului general al comunei. 
 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        PESCLEVEI Silvia                                                                                                       
          Contrasemnează: 
                                                                            Secretar general 
                   Cucu Ana Florentina 

 
 
 
 
 
Calafindesti, la 22.11.2022 
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