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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL RACU 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.  08   /  2016 
privind acceptarea ofertei de donaţie formulată de 

 Composesoratul Kokojzavész din Gârciu  
 
 

Consiliul Local Racu, întrunit în şedinţa ordinară din 28 IANUARIE 
2016, convocată prin Dispoziţia nr.  14  /2016, emisă de primarul comunei 
Racu, d-l Császár Attila; 
 Având în vedere: 
 - oferta de donaţie formulată de Composesoratul Kokojzavész din 
Gârciu;  

- raportul de avizare  favorabilă a comisiei economico-financiară din 
cadrul Consiliului Local Racu; 

- raportul de specialitate înaintat de Compartimentul contabilitate, buget 
finanţe, impozite şi taxe locale, referentul Páll Ibolya; 

- expunerea de motive al primarului ; 
În temeiul Capitolului II Titlul III din Cartea a IV a despre moştenire şi 

libertăţi  din Legea nr. 287/2009 - Codul civil, republicată în baza Legii nr. 
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
cu modificările şi completările ulterioare ,  precum şi al art. 4 din Legea 
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Cu respectarea art.69 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu  art.36 alin (2) lit.”c”, art.45 alin (1) şi art.115 alin 
(1) lit „b”, art.121 alin (3) din Legea nr.215/2001 cu privire  administraţia 
publică locală, republicată în M.O. nr. 123/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  

HOTĂRĂŞTE : 
  
 Art.1. Se acceptă oferta de donaţie formulată de Composesoratul 
Kokojzavész din Gârciu , astfel: 

a) suma de 50.000 lei pentru finanţarea lucrărilor Reabilitare școală 
primară Gârciu. 
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Art.2. Comuna Racu în calitate de donatar va utiliza sumele primite cu 

titlu de donaţie potrivit scopului definit de donator în ofertele de donaţie. 
 
Art.3. Pentru semnarea contractului de donaţie în formă autentică se 

desemnează primarul comunei Racu, d-l Császár Attila şi secretarul comunei 
Racu. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : 
 Primarului comunei Racu; 
 Referentului cu atribuţii contabile; 
 Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita. 

 
 
Președintele de ședință,                        Contrasemnat Secretar, 

   Csutak Dénes                      MÁTHÉ MELINDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.08 

Adoptată în ședința din data de 28 ianuarie 2016 

Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 
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