
JUDETUL BRASOV 

CONSILIUL LOCAL MANDRA 

 

HOTĂRAREA NR. 41 

din 26.09.2019 
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unei părţi din imobilul situat în satul Ileni, 

Comuna Mândra 

 

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in sedinţa ordinară din data de 

26.09.2019, 

Analizind proiectul de hotarire, referatul de aprobare si raportul secretarului 

comunei nr. 5246/18.09.2019, 

Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, 2 şi 3 a Consiliului local al 

comunei Mândra, 

Avînd în vedere cererea depusă de către Parohia Ortodoxă Română Ileni, 

Vazand prevederile art. 129, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. a, art. 287, lit. b, art. 297, li.t 

d, art. 349 – 352 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ; 

In temeiul art. 139, alin. 3, lit. d şi art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

        HOTARASTE: 

 
Art. 1 – Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unei parţi, respectiv 2 încăperi, din 

imobilul situat în sat Ileni, nr. 244, Comuna Mândra, proprietate publică a Comunei 

Mândra, cu o valoare totală de inventar a intreg imobiliului de 164.052 lei, Parohiei 

Ortodoxe Române Ileni, cu sediul în sat Ileni, Comuna Mândra.  

Art. 2 – Destinaţia bunului va fi pentru desfăşurarea de activităţi non-profit 

culturale şi de prezentare a tradiţiilor locale prin expunerea de obiecte specifice. 

Art. 3 – Durata pentru care se acordă folosinţa gratuită este de 2 ani de la 

predarea imobilului. Termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunului 

este 01.10.2019. 

Art. 4 – Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii: 

    a) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa 

gratuită; 

    b) să prezinte, anual, consiliului local, rapoarte privind activitatea desfăşurată conform 

destinaţiei prevăzute la art. 2, precum şi proiectele pentru perioada următoare; 

    c) să permită accesul proprietarului pentru efectuarea controlului asupra bunurilor; 

    d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 

    e) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară 

de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini, 

    f) să nu transmită nici oneros şi nici cu titlu gratuit unei alte persoane folosinţa bunului, 

    g) să informeze proprietarul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate 

publică, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de 

natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului. 

Art. 5 – Constituie contravenţii nerespectarea şi încălcarea obligaţiilor prevăzute 

la art. 4 lit. f şi g şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei contravenţia 



prevăzută la art. 4 lit. f şi cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei contravenţia prevăzută la 

art. 4 lit. g. 

Art. 6 – Beneficiarul dreptului de folosinţă va suporta cheltuielile de întreţinere a 

bunului precum şi contravaloarea utilităţilor bunului constînd în energie electrică şi gaze 

naturale. 

Art.7 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul 

comunei Mândra care se împuterniceşte să semneze procesul verbal de predare – primire 

a bunului imobil şi să reprezinte Consiliul local în relaţia cu beneficiarul dreptului de 

folosinţă. 

 

 

                   Preşedinte de sedinţă                                   Secretar 

                             Bucur Ioan                                        Galea Dorin 
 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi din 

totalul de 11 

 
              Prezenta s-a difuzat:          

- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov; 

- 1 ex. Primar;  

- 1 ex. dosar H.C.L.; 

- 1 ex. beneficiar; 

- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

 

 


