
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL RADOVAN 

HOTĂRÂRE 
NR.13/26.02.2021 

privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren catre Arhiepiscopia Craiova 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr.400/19.02.2021 al Primarului comunei Radovan si raportul 

nr.401/19.02.2021 al comp.de specialitate din cadrul Primariei comunei Radovan. 
- Adresa nr.1015/2020 a Mitropoliei Olteniei, 
- Proiectul de hotărâre; 
- avizul comisiilor de specialitate; 
- HCL 11/26.02.2009; 
- prevederile art.874 si art.875 din Codul Civil. 

-prevederile art.108,lit.d),art.349 si art.362 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
ln temeiul art.129 alin.1,2 litc),alin.6,litb),art. 139 alin.3,lit.g) si art.196 alin.1 lit.a), art.197 

alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL RADOVAN adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1.-Se aprobă darea in folosinta gratuita pe o perioada de 9 ani catre Arhiepiscopia 
Craiova a unei suprafete de 9000 mp teren din Tarlaua 49 Parcela 673,ce se afla in domeniul 
privat al comunei Radovan judetul Dolj,in vederea construirii unui depozit de material lemnos. 
Art.2.-Arhiepiscopia Craiova va demara lucrarea de cadastrare si dezmembrare a suprafetei 

aferente prezentei hotarari. 
Art.3.-Depozitul de material lemnos va fi folosit in scopul ajutorarii familiilor numeroase si a 

cetatenilor aflati in situatii de dificultate sau marginalizate social cat si a persoanelor varstnice 
prin acordarea de material lemnos. 
Art.4.-ln vederea identificarii persoanelor nominalizate in art.3 Arhiepiscopia Craiova va 

colabora cu persoana cu atributii in domeniul asistentei sociale din cadrul Primariei comunei 
Radovan. 
Art.5.-Nerespectarea art.3 din prezenta hotarare va duce la incetarea aplicabilitatii acesteia. 
Art.6.-Cheltuielile de lucrari si intretinere se vor suporta de catre Arhiepiscopia Craiova. 
Art.7.-Predarea primirea terenului se va face de catre viceprimarul comunei la momentul 

primirii referatului de legalitate inaintat de catre Prefectura judetului Dolj. 
Art.8.-La încheierea perioadei prevazuta la art.1 se va preda de comun acord înainte de 

încheierea termenului prevazut in art.1. 
Art.9. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului 

general al cgrn nei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Arhiepiscopiei 
Crai?v~a, . -~~i~e s?cial~,lns~it~ţiei Prefectului Judeţului Dolj, şi se aduce la cunoştinţă 
public prit} a~ 1'a,s IUi Pnmane1. 
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Adoptată tri Şi inţă ordinară cu un număr de 9 voturi pentru, din totalul de 9 m mbrii in functie. 


