
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEF ĂNESTII DE JOS ' , 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind trecerea unui imobil din domeniul public În domeniul privat al comunei 

Stefănesti de Jos 
' ' 

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov: 
A vând În vedere : 

- Raportul de specialitate al Compartimentului de urbanism, cadastru, amenajarea 
teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii al comunei Ştefăneştii de Jos; 

- Expunerea de motive a domnului primar Ştefan Ionel Robert; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) şi 
art. 361 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
art. 864 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, 

HOTĂ RĂS TE: , 

Art. l . Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei 
Ştefăneştii de Jos, în vederea dezmembrării şi efectuării unui schimb de terenuri, a 
imobilului DE 327 în suprafaţa de 2200 m2 (din acte) şi 3000 m2 (din măsurători) , 

identificat conform Planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil cuprins în 
Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se modifică corespunzător Anexa cu inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Ştefăneştii de Jos, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 15/1999 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei 
Stefănestii de Jos. 
' ' 

Art.3. Se mandatează Primarul comunei Ştefăneştii de Jos - domnul STEFAN 
Ionel-Robert, cu îndeplinirea procedurilor legale privind intabularea imobilului, 
efectuarea dezmembrării şi schimbul de terenuri. 

Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică prezenta 
hotărâre. 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
ŞTEF AN IONEL ROB 

VIZAT, 
SECRETAR GENERA 

GAFTON C 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

HOTĂRÂREA NR. / -------------

privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei 
Stefănesti de Jos 
' ' 

Consiliul Local al Comunei Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov: 
A vând în vedere : 

- Raportul de specialitate al Compartimentului de urbanism, cadastru, amenajarea 
teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii al comunei Ştefăneştii de Jos; 

- Expunerea de motive a domnului primar Ştefan Ionel Robert; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. c ), art. 196 alin. (1) lit. a) şi 
art. 361 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
art. 864 din Legea nr.287 /2009 privind Codul Civil, republicată, 

HOT ĂRĂ ST E: 
' 

Art. l. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei 
Ştefăneştii de Jos, în vederea dezmembrării şi efectuării unui schimb de terenuri, a 
imobilului DE 327 în suprafaţa de 2200 m2 (din acte) şi 3000 m2 (din măsurători), 
identificat conform Planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil cuprins în 
Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se modifică corespunzător Anexa cu inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Ştefăneştii de Jos, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 15/1999 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei 
Stefănestii de Jos. 
' ' 

Art.3. Se mandatează Primarul comunei Ştefăneştii de Jos - domnul STEFAN 
Ionel-Robert, cu îndeplinirea procedurilor legale privind intabularea imobilului, 
efectuarea dezmembrării şi schimbul de terenuri. 

Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică prezenta 
hotărâre. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: _ la şedinţa ordinară din 22.04.2020 
Cu un număr de_ voturi "pentru" din 13 consilieri în funcţie 



ANEXA la HCL Nr . 

PLAN DE AMPLASAMENT 51 DELIMITARE A IMOBILULUI 
Scaro 1 :5000 

Nr. Cadastral Suprafata masurata Adresa imobilului : DE 327, 
3000 mp Sat Stefanestii de Jos, Corn. Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov 

337250 

337000 

Nr. 
parce lă 

1. 

TOTAL 

Cod 

TOTAL 

Cartea Funciara Nr. 

A. Date referitoare la teren 

Categoria de 
Suprafaţa (mp) 

folosinţă 

DR 3000 

3000 
.. 

B. Date referitoare la constructu 

Destinaţia Suprafaţa construită la sol 
(mp) 

Unitatea Administrativ Teritorială UAT 

STEFANESTII DE JOS 

NR. CAD. 59680 
DRS=3000mp ~ E 

°' E"" 
90 DOm 11 ::\i>1 ,49m ~ ~ 

13 °'14" 15 95,56m 
166,98m 20 

109,87m 

NR. CAD. 58693 

Mentiuni 

Teren împrejmuit partial. 

Suprafata din act = 2200mp 
Suprafata totala masurata = 3000mp 

Data: April ie, 2020 

337250 

337000 



EXPUNEREA DE MOTVE 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin (1), din O.U.G. nr. 57/2019, îmi 

exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Ştefăneştii de Jos, în 

vederea dezmembrării şi efectuării unui schimb de terenuri, a imobilului DE 327 

în suprafaţa de 2200 m2 (din acte) şi 3000 m2 (din măsurători). 

A vând în vedere raportul de specialitate întocmit de Compartimentul urbanism, 

cadastru, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii din cadrul 

Primăriei comunei Ştefăneştii de Jos, prin care se solicită şi se consideră oportună 

trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Ştefăneştii de Jos, a 

bunului imobil DE 327 în suprafaţă de 2200 m2 (din acte) si 3000 m2 (din măsurători), 

dezmembrarea şi efectuarea unui schimb de terenuri cu proprietarul fondului dominant 

de la nord şi la sud învecinat cu drumul de exploatare, pentru o suprafaţă de 2038 m2, 

consider proiectul de hotărâre ca fiind oportun şi propun aprobarea lui. Competenţa 

aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului Local Ştefăneştii de Jos. 

PRIMAR, 
STEFAN Io 
' 



RAPORT DE SPECIALITATE 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Ştefăneştii de 
Jos, în vederea dezmembrării şi efectuării unui schimb de terenuri, a imobilului 

DE 327 în suprafaţă de 2200 m2 (din acte) şi 3000 m2 (din măsurători) 

Imobilul DE 327 situat în comuna Ştefăneştii de Jos, a fost preluat în inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ştefăneştii de Jos prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 15/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public al comunei Ştefăneştii de Jos. 

În domeniul public al comunei Ştefăneştii de Jos, ca urmare a analizării 
elementelor de identificare la nivelul anului 1990, prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 15/1999 a fost însuşit în inventar, drumul de exploatare DE 327 cu următoarele 

caracteristici tehnice: 

Lungime 550 ml lungime x 4 ml lăţime; 

Vecinătăţi: vest- DJ 200, est- IAS Afumaţi. 

În baza HCL nr. 15/1999 drumul de exploatare DE 327 a fost inclus în Anexa 
nr. 36, poziţia nr. 1 din HG nr. 930/2002 privind inventarul bunurilor din domeniul 
public al comunei Ştefăneştii de Jos, identificat cu caracteristicile tehnice mai sus 
enunţate. 

În urma măsurătorilor topo-cadastrale, efectuate la nivelul anului 2020 în sistem 

de proiecţie STEREO 1970, a rezultat că parametrii tehnici s-au modificat ca urmare a 
delimitării corpurilor de proprietate învecinate, rezultând următorii parametrii tehnici: 

Lungime 553 ml x 5,4 ml lăţime (în medie), în suprafaţă totala de 3000 m2; 

Vecinătăţi: vest-DJ 200, est-DE 278. 
În prezent, pe o lungime de 359 ml la nord, drumul se învecinează cu 

proprietatea W AREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL, în mare parte deservind o 
singură proprietate şi , pe alocuri, acesta prezentând o lăţime de doar 3-3,5 m, neputând 
asigura un trafic fluent pe două sensuri de mers al autovehiculelor, neavând astfel o 

afectaţiune publică majoră. 

Ca urmare a cererilor nr. 109/26.03.2019 şi nr. 203/16.04.2020, înregistrate la 

Primăria comunei Stefănestii de Jos sub nr. 5793/26.03.2019 si nr. 7686/16.04.2020 ' , ' 
proprietarul fondului dominant la nord a DE 327, WAREHOUSES DE PAUW 

ROMANIA SRL, a formulat o propunere de deviere a drumului de exploatare DE 327. 
În urma analizei propunerii tehnice şi luând în considerare că drumul de 

exploatare DE 327 nu deserveşte mai multor proprietăţi şi nu asigură acestora un acces 
uşor spre căile de comunicaţie terestră principale, având deviaţii de terasament majore 
(pe alocuri intre 3 si 3,5 m lăţime), apreciem ca utilă devierea acestui drum pe 



segmentele tehmce mdicate 'intrucat nu asigură c1rculaţia pe două sensun de mers, 

neavând astfel o afectaţiune publică majoră. 

Din punct de vedere tehnic, apreciem că se impune dezmembrarea bunului 

imobil în două loturi, devierea traseului cu următoarele coordonate: 

- Lotul 1 in suprafaţă de 962 m2; 

- Lotul 2 cu o suprafaţă de 2038 m2• 

Se propun cele de mai sus întrucât imobilul nu are afectaţiune publică, dat fiind 

parametrii tehnici (lăţime necorespunzătoare, pe anumite segmente, pentru un drum 

public) şi nici nu se impune atribuirea unei astfel de afectaţi uni. 

De asemenea, pentru efectuarea operaţiunilor tehnice de dezmembrare se mai 

impune, cu prioritate, intabularea bunului în Cartea funciară a comunei Ştefăneştii de 

Jos, conform dispoziţiilor legale prevăzute de Legea nr. 7/2996 legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare. 

Luând în considerare propunerea proprietarului fondului dominant 

WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL, după efectuarea schimbului de 

terenuri, terenul cedat de societate în suprafaţă de 6467 mp, va avea o lăţime optimă de 

exploatare care poate asigura traficul pe două sensuri de circulaţie, şi având în vedere 

diferenţa valorică dintre suprafeţele care fac obiectul schimbului, supunem spre 

dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul 

public în domeniul privat al comunei Ştefăneştii de Jos în vederea dezmembrării şi 

efectuării schimbului de teren în suprafaţă de 2038 mp. 

Resp nsabil urbanism 
Do anţu Sorin 



337250 

337000 

'l\ r. 
parcelă 

1. 

TOTAL 

Cod 

TOTAL 

ANEXA 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI 
Scara 1 :5000 

adastral Suprafata masurata Adresa imobilului: DE 327, 
3000 mp Sat Stefanestii de Jos, Corn . Stefanestii de Jos. Jud. li' 

Cartea Funciara Nr. Unitatea Administrativ Terito ri ală (UAT) 

o 

I 
A. Do te refe i oore .:: ·e-e -

Categoria de 
folosinţă t- r.:: :.:.~: .. ~ 

DR 3000 

3000 
8 . Date referiloa re la cons truc lii 

Destinaţia S uprafaţa constru ită la sol 
( lll ) 

STEFANESTII DE JOS 

NR. CAD, 59680 

LOT 2 S=2038mp 

95,56m 
166,98m 20 

109,87m 

NR. CAD. 58693 

\ lent iun i 

Terer 1mprejmuit partial. 

Suprafata din act = 2200mp 
Suprofata totala masurata = 3000mp 

Data: Apri lie. 2020 

o 

i 

337250 

337000 



337500 

337-400 

337300 

337200 

337100 
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LOT1 
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i 

T. 11, I N T R A V I L A N 

9S,S6m 

DE 32? 
337100 

ii 

i .,, 
ANEXA NR. 1.36 la regulament 

Plan de amplasament şi delimitare a imobilului 
cu propunerea de DEZLIPIRE 

Scaro 1 : 2000 
Nr. Cadastral :suprafata masurata:I Adresa imobilului: 

59680 
Tarla 40 , Parcelele 327/14, 327115, 327116, 327117, 327118, 327119 , 

113583 mp I 321120, 321121 , 321122, 321123, 321124, 321125, 321126, 321121, 
Sat Stefanestii de Jos, Corn. Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov. 

<t, 

" CV ,., 
<:) 

ii 

Cartea Funciara Nr. 

59680 

f:!" 

337-400 

337300 

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) 

COM. STEFANESTII DE JOS 

V+E 

TABEL DE MISCARE PARCELARA PENTRU DEZLIPIRE IMOBIL 
Situaţia actualii 

(înainte de dezlipire) 

Nr. Cad I Suprafata Categoria Descrierea 
(mp) de folosinta imobilului 

59680 I 113583 I A(TDI) Arabil 

Total 113583 

Execulanl: lng. COTFASĂ Ciprian-Gabriel 

Confirm CXl'Cutarca 111;hur:llorilor la teren, 
corccl iludinca înlocmirii docun1c111a1ici rndaslralc şi 

corc.,1iomlcnt11 acc'itcia cu rc,1li1atca din teren 

Semnăt ura şi ştampi l a 

Data: Martie, 2020 

Situaţia viitoare 
(după dezlipire) 

Nr. Cad Supra fata Categoria Descrierea 
(mp) de folosinta imobilului 

107116 A LOT1 

~ 
6467 I A I LOT2 

113583 

Inspector 

Confirm int roducere,.t 1mob1lului Îl] ba.za de date i ntegrntă şi 
atribuirea număruhu cadastral 

Data ... 
Semnăt ura ş 1 parafa 

Ştampi l a BCPI 



WAREHOUSES DE PAUW ROMAN IA SRL 
Cod Unic de înregistrare: RO 21664036 

Nr. Î.nmatriculare: J40/8568/2007 
info-roman ia@wdp.eu 

Str. Gara Herăstră nr. 2, Equilibrium Office B ilding, sl, et 10 

sector 2 Bucureşti 

Către: Primăr"a Corn 11ei S,tefăneştii de Jos, Hfov 

În atenţia: Consiliului local a! Comunei Ştefăneş ii de Jos, Ilfov 

Nr. 203/16.04.2020 

Subscrisa Warehouses de Pauw România S.R.L a.vând CUI R021664036 şi număr de înregistrare 

J40/8568/2007, cu sediul social în Str. Gara Herăstră nr. 2, Equilibrium Office Suilding, sl, et 10, sector 2, 

Bucureşti repre:zentată de d l Biermans Jemen în calitate d e administrator 

Având în vedere că drum.ul "DE327" separă cele două proprietăţ i ale societiiţii noastre şi faptul că acesta 

nu are o 1.'lţtme suficientă pentr a asigura un trafic fluent pe două benzi de circulaţ ie şi nu deserveşte 

accesul la .alte ptoptietăţ1, propunem Consiliului ocal al Comunei Ştefăneştii de Jos schimbul suprafeţe i 

ai DE327 care separă proprietăţile societăţi i noastre cu o suprafaţă de 6467m care va devia OE327 prin 

partea de vest a proprietăţi" noastre, :astfe l deservind şi celorla lte proprietăţi ale terţelor persoane din 

acea zonă. 

Urmare celor de mai sus consideram că schimbul este benefic pentru Comuna Ştefăneşi i de Jos având în 

vedere că terenul oferit la schimb de societatea noastră are o suprafaţă mai mare decât cea pe care o 

primim. 

Data 

16.04.2020 

Semnătura 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget - finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua 

de 22.04.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind trecerea unui 

imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Ştefăneşti de Jos. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ şi Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, 

considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

PETRICĂION 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică si de apărare a ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 

22.04.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil 

din domeniul public în domeniul privat al comunei Ştefăneşti de Jos. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ şi Legea nr.287 /2009 privind Codul Civil, republicată, 

considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca unnare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

CHIRU IONEL 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive, agrement şi turism, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 22.04.2020 şi a 

supus analizei sale proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul 

public în domeniul privat al comunei Ştefăneşti de Jos. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu prevederile OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ şi Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, 

considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

GHEORGHE CRISTIAN 


