
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 

H O T A R A R E A  nr. 50/30.11.2009 

privind aprobarea darii in administrarea Companiei nationale de Investitii SA a 
imobilului situat in T17 P812, cu destinatia „sala de sport” 

  
Consiliul local Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.11.2009 
Vazand: 

- -          Expunerea de motive a Primarului comunei, dl. Anghel Rababoc; 
- -          Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort ;; 
- -          Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

Avand in vedere prevederile art.12 (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, ca si art. 59 din OUG 54/2006 privind concesionarea punurilor 
proprietate publica, 
Cu respectarea HCL 27/27.11.2008, prin care s-a aprobat donatia avand ca obiect terenul in 
suprafata de 1000 mp – domeniu public al comunei Stefanestii de Jos, ca si contractul de 
donatie nr. 4111/28.11.2008, 
In baza OG 21/2001, privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii, art. 3 si 5, 
In temeiul art. 38(5) lit. a si art. 45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
  

HOTARASTE 
        

 
 Art. 1 : Se da în administrarea Companiei Nationale de Investitii bunul, proprietate 
publica a comunei Stefanestii de Jos, prevazut in HCL 27/27.11.2008, situate in T17 P812, in 
suprafata de 1000 mp, cu vecinatatile: N: Roman Ahile, S: scoala generala, E: teren sport, V: 
DS8, spre a fi folosit cu destinatia “sala de sport”, pe toata durata de executie a obiectivului de 
investitie. 
   
  Art. 2 : Compania Nationala de Investitii SA va folosi bunul dat în administrare, în 
urmatoarele conditii : 

1. Nu va închiria bunul unor terte persoane ; 
 

2. Va asigura exploatarea eficienta, în regim de continuitate si de permanenta a 
bunului dat în administrare ; 

 
3. Va realiza , din veniturile proprii , efectuarea la timp a  lucrarilor de intretinere si 

reparatii a imobilului dat in  administrare. 
 

4. Va acoperi din venituri proprii cheltuielile ocazionate de exploatarea si intretinerea 
bunului dat in administrare; 

 
5. Va respecta la proiectarea, respectiv la executarea lucrarilor de orice natura care se 

realizeaza la bunul respectiv precum si la receptionarea acestora, prescriptiile, 
normativele tehnice si reglementarile în vigoare ; 

 



6. Va respecta conditiile impuse de natura bunului ( materiale cu  regim special, 
conditii de sigurana în exploatare, protectia mediului, conditii privind folosirea si 
conservarea patrimoniului). 

 
 

Art. 3. În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanta Compania Natinala 
de Investitii va sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate 
asupra bunurilor, Compania Nationala de Investitii are obligatia sa arate instantei, ca 
Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos este titularul dreptului de proprietate, 
potrivit codului de procedura civila.  
 
Art. 4.Dreptul de administrare va putea fi revocat în urmatoarele situatii: 
1. Daca Compania Nationala de Investitii nu respecta una din conditiile stabilite prin 
prezenta hotarâre. 
2. Disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului dat în administrare; 
3. Renuntarea de catre Compania Nationala de Investitii la administrarea bunului 

respectiv; 
4. În cazul în care interesul national sau local o impune ; 
5. Alte cauze, prevazute de lege . 

 
Art. 5. La data încetarii folosirii bunului, Compania nationala de Investitii este obligat 
sa restituie bunul în deplina proprietate, inclusiv investitiile realizate ulterior, libere de 
orice sarcini, precum si toate documentatiile tehnice referitoare la acestea . 
 
Art. 6. Compania Nationala de Investitii este raspunzator de eventualele daune 
produse prin nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta hotarâre . 
 
Art. 7 – Predarea-primirea bunului ce face obiectul prezentei hotarari se va face prin 
act de dare in administrare incheiat intre Consiliul local Stefanestii de Jos, reprezentat 
prin primar si Compania Nationala de Investitii. 

 
Art. 8. Primarul comunei Stefanestii de Jos va asigura aducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari. 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                            SECRETAR COMUNA, 
       

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 1 
LA HCL  50/30.11.2009 
 
 

CONTRACT CADRU 
 

Privind darea in administrare a unui imobil proprietate publica a comunei Stefanestii de Jos, 
situat in T17 P812, cu destinatia „sala de sport” 

  
 

CAPITOLUL I. PARTILE CONTRACTANTE 
 
Intre 
Comuna Stefanestii de Jos, reprezentata prin Consiliul local Stefanestii de Jos, cu sediul in 
sos. Stefanesti nr. 116, jud. Ilfov, tel/fax: 021-361.35.29, cod fiscal 4420775, deschis la 
trezoreria Ilfov, reprezentata legal prin primar Anghel Rababoc, in calitate de proprietar, 
 
Si 
 
Compania Nationala de Investitii, cu sediul in b-dul Dinicu Golescu nr. 38, aripa Dinicu 
Golescu, et.2, cam. 31, sector 1 Bucuresti,  avand cod unic de inregistrare R14273221, cont 
nr. RO05RNCB5101000216860001 deschis la Banca Comerciala Romana, sucursala Unirii, 
reprezentata legal prin Director ________________________ si Director economic 
______________________, in calitate de administrator 
 
Se incheie prezentul contract. 
 

CAPITOLUL II. TEMEIUL LEGAL AL CONTRACTULUI 
 

Art. 2.1 Prezentul contract are urmatorul temei legal: 
  Art. 136 alin.4 din Constitutia Romaniei republicata; 
  Art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia 
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
  Art. 12 alin. 2 si 3 din legea nr. 213/1998 privind regimul juridic al proprietatii 
publice, modificata si completata. 
  HCL 50/2009 a Consiliului local Stefanestii de Jos. 
 

CAPITOLUL III. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Art. 3.1 Obiectul contractului il constituie transmiterea dreptului de administrare asupra 
imobilului – corp B proprietate publica a comunei Stefanestii de Jos, situat administrativ in 
comuna Stefanestii de Jos, T17 P812 jud. Ilfov catre Compania Nationala de Investitii, in 
vederea amenajarii si functionarii unei Sali de sport in comuna Stefanestii de Jos. 
 Elementele de identificare ale imobilului sunt: 

- situat administrativ in comuna Stefanestii de Jos, T17 P812 jud. Ilfov, 
- suprafata terenului aferent de1000 mp; 

Bunul este cuprins in HCL 27/27.11.2008 si in contractul de donatie nr. 4111/28.11.2008, 
Predarea-preluarea imobilului s-a facut pe baza protocolului de predare primire inregistrat sub 
nr. ______/_____________ 
 



CAPITOLUL IV. DURATA CONTRACTULUI 
 

Art. 4.1 Dreptul de administrare se atribuie pe toata durata de executie a obiectivului de 
investitie. 

 
CAPITOLUL V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

 
Art. 5.1 Proprietarul, prin reprezentantii sai desemnati, are dreptul: 

- de a verifica daca utilizarea imobilului este facuta cu destinatia “sala de sport” 
- de a urmari indeplinirea obligatiilor asumate de titularul dreptului de administrare; 
- de a revoca dreptul de administrare daca titularul nu-si executa obligatiile ce-i 

revin potrivit prezentului contract. 
Art. 5.2 Titularul dreptului de administrare are dreptul de a exploata in mod direct bunul 
imobil ce face obiectul prezentului contract, fara a adduce prejudicii proprietarului; 
Art. 5.3 Proprietarul se obliga: 

- sa predea administratorului imobilul ce constituie obiectul prezentului contract, 
liber de orice sarcini; 

- sa asigure folosinta netulburata a bunului de catre administrator, in conditiile legii 
si ale prezentului contract; 

Art. 5.4 Administratorul se obliga: 
- sa nu schimbe destinatia imobilului; 
- sa nu cedeze/inchirieze bunul fara aprobarea proprietarului; 
- sa asigure exploatarea eficienta a imobilului ce face obiectul darii in administrare; 
- sa nu faca modificari de natura sa schimbe destinatia imobilului fara acordul 

proprietarului; 
- sa efectueze lucrari de intretinere, modernizare, reparatii sau inlocuire a 

elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva, in conditiile legii; 
- sa repare sau sa inlocuiasca la timp elementele de constructii si de instalatii 

deteriorate ca urmare a folosirii necorespunzatoare, din interiorul si exteriorul 
cladrii; 

- sa intretina imobilul in buna stare, ca un bun proprietar si sa obtina toate acordurile 
si autorizatiile prevazute de lege pentru activitatile desfasurate in spatiul dat in 
administrare 

- utilitatile (energie electrica, apa si canalizare, gaze naturale) vor fi contorizate pe 
cheltuiala administratorului si suportate de catre acesta; 

- sa incheie contract cu operatorul local de salubrizare pentru imobilul dat in 
administrare si sa suporte costul acestui contract. 

- sa restituie bunul in deplina proprietate, liber de orice sarcini, inclusive investitiile 
realizate ulterior precum si documentatiile tehnice referitoare la acestea. 

Art. 5.5 In litigiile referitoare la dreptul de administrare, in instanta, titularul dreptului de 
administrare va sta in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra 
imobilului primit in administrare, titularul dreptului de administrare va arata instantei ca 
titularul dreptului de proprietate este comuna Stefanestii de Jos, prin consiliul local Stefanestii 
de Jos, iar bunul se afla in domeniul public al comunei Stefanestii de Jos. 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL VI. INCETAREA TRANSMITERII DREPTULUI DE ADMINISTRARE 



 
Art. 6.1 Transmiterea dreptului de administrare inceteaza prin revocare. Dreptul de 
administrare poate fi revocat ca sanctiune in situatia in care beneficiarul sau nu-si executa 
obligatiile rezultate din actul de transmitere a dreptului de administrare. 
Art. 6.2 Revocarea dreptului de administrare poate fi dispusa si in cazurile prevazute de lege, 
de renuntare a beneficiarului sau prin acordul partilor. 
 

CAPITOLUL VII. RASPUNDEREA PARTILOR 
 

Art. 7.1 Proprietarul raspunde pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin contract. 
Art. 7.2 Administratorul raspunde de eventualele daune produse prin nerespectarea 
obligatiilor prevazute in prezentul contract. 
Art. 7.3 Administratorul raspunde fata de proprietar, in solidar cu persoana delegata sa 
administreze bunul, de eventualele daune produse prin nerespectarea obligatiilor stipulate in 
contract sau in actele normative in domeniu. 
 

CAPITOLUL VIII. LITIGII 
 

Art. 8.1 Litigiile izvorate din prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila sau de catre 
instanta competenta de la sediul proprietarului. 
 

CAPITOLUL IX. DISPOZITII FINALE 
 

Art. 9.1 Modificarea sau completarea prezentului contract se poate efectua cu acordul partilor 
prin act aditional. 
Art. 9.2 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti. 
Art. 9.3 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare roiginale, cate unul pentru fiecare 
parte. 
 
Incheiat azi____________________ 
 
 
PROPRIETAR                                                                                        ADMINISTRATOR, 
 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS                   
                                                                                                                        
 
 
Primar, A. Rababoc                                                                                 Director,               
 
 
Secretar, I. Tudor                                                                                    Director economic,  
 
 
Contabil, M. Birjaru 
 


	HOTARASTE 
	 
	 

