ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 272/2020
privind acceptarea unei donaţii oferită Municipiului Miercurea-Ciuc de către donatorul
Asociația „Test” Társaság
Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
07 octombrie 2020 ;
Luând în considerare adresa nr. 142831/02.09.2020, respectiv Oferta de donație autentificat
prin nr. 1100/23.09.2020 prin care Borbáth István Ágoston, în calitate de președinte a Asociației
„Test” Társaság, oferă în donație monumentul „Olimpicum”, situat în fața Patinoarului artificial
„Vákár Lajos”, în municipiul Miercurea-Ciuc, pe domeniul public, pe motivul că Asociația „Test”
Társaság, care a întreținut monumentul până acum, și-a suspendat activitatea;
Având în vedere Autorizația de construire nr. 159/06.06.2002 pentru amplasarea monument
„Olimpicum” în str. Nicolae Bălcescu Fn.
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau cu nr.
146982/29.09.2020 și Raportul de specialitate nr. 146988/29.09.2020 întocmit de Biroul evidenţa și
administrare patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului MiercureaCiuc, prin care propune adoptarea hotărârii pentru acceptarea donației oferită Municipiului Miercurea
Ciuc a monumentului Olimpicum.
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
Conform prevederilor art. 537, art. 863 alin.c), art.1114 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1) și (3), art.196 alin.(1) lit.a), precum art.286
alin.(4), art. 291 alin (3) lit a), art. 627 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se acceptă donaţia oferită Municipiului Miercurea-Ciuc de către donatorul Asociația
„Test” Társaság a monumentului „Olimpicum” situat în fața Patinoarului artificial „Vákár Lajos”
Miercurea-Ciuc.
Art.2.(1) Se aprobă preluarea în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc a bunului
donat.
(2) Imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri se înregistrează ca bun imobil în domeniul
public al municipiului Miercurea-Ciuc prin grija Compartimentului financiar contabil şi control
financiar de gestiune la valoarea prevăzută în oferta de donație.

Art.3.(1) Se aprobă încheierea contractului de donație între Municipiul Miercurea-Ciuc și
Asociația „Test” Társaság.
(2) Se împuterniceşte consilierul local Bors Béla să încheie şi să semneze pentru și în numele
Municipiului Miercurea-Ciuc contractul de donație în fața notarului public.
(3) Taxele notariale vor fi suportate de către donatar.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
viceprimarul municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau, prin Serviciul patrimoniu, agricol,
cadastru și comercial și prin Direcţia economică.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau,
d) Serviciului patrimoniu, agricol, cadastru și comercial.
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