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                                                    D I S P O Z I ŢI E  
 

       Privind acceptarea unei donații a d-nei   Urs Maria  constând într-un imobil 
teren intravila,categoria de folosință  arabil în suprafață de 2509 mp ,nr.cadastral 51488 
Ceișoara,situat în localitatea Ceișoara,comuna Ceica. 

 
    Având în vedere cererea înregistrată la Primăria comunei Ceica cu nr.300 din 

15.10.2019 a d-nei   Urs Maria  prin care aduce la cunoștința autorităților locale că donează 
acest teren  comunei Ceica pentru construirea unei capele în satul Ceișoara,constând într-un 
imobil teren intravila,categoria de folosință  arabil în suprafață de 2509 mp ,nr.cadastral 
51488 Ceișoara,situat în localitatea Ceișoara,comuna Ceica, 
             În baza Raportului de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Ceica prin 
care aduce la cunoștința primarului comunei Ceica cererea de donație a susnumitei,acest teren 
nu face obiectul nici unei retrocedări sau vreunui litigiu, 
             Ținând cont de raportul de evaluare al terenului ,acest teren fiind evaluat la prețul 
pieței  la suma de 21.000  lei,precum și prevederile art.1011 -1013 din Codul civil, 
             În temeiul art. 291,alin.3 lit.a și alin.4 , art. 154,art.155,alin.5,lit.e) ,art.196,alin.1,lit.b) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Primarul comunei Ceica, 
 

D I S P U N E : 
 

Art. 1. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții  se acceptă cererea de donație a d-
nei   Urs Maria  constând într-un imobil teren intravila,categoria de folosință  arabil în 
suprafață de 2509 mp ,nr.cadastral 51488 Ceișoara,situat în localitatea Ceișoara,comuna Ceica 
,având o valoare de 21.000 lei ,conform Raportului de evaluare întocmit de SC „XRAL”SRL 
urmând ca pe acest teren să fie construită o capelă în  satul Ceișoara. 

Art.2.Se vor iniția toate demersurile în vederea încheierii unui contract de donație 
autentificat la Notarul Public și trecerea acestui teren în domeniul privat al comunei Ceica. 

 Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bihor, pentru controlul legalităţii; 
- Compartimentul agricol și fond funciar 

                                                                                         Avizat de legalitate 
                   Primar                                                          Secretar general  
                   Șovre Ana Livia                                        Dorel Octavian Goldea 
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