
R O M Â N I A                                                               

JUDEŢUL  ILFOV   

CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

 

HOTARAREA NR. 44/08.05.2020 
privind aprobarea incheierii unui protocol de cooperare cu WAREHOUSES DE 

PAUW ROMANIA S.R.L privind lucrarile de constructii aferente investitiei 

"Modernizare drumuri de exploatare DE 406 si DE 305,   

lucrari tehnico – edilitare (apa+canalizare)" 

 

 

Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos 

Avand in vedere : 

Adresele WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L înregistrate la Primaria 

comunei Stefanestii de Jos cu nr. 1073/16.01.2020, nr. 1571/23.01.2020 și 4626/03.03.2020, 

prin care se solicita autorizarea si aprobarea efectuarii pe cheltuiala proprie a lucrarilor de 

constructii aferente investitiei "Modernizare drumuri de exploatare DE 406 si DE 305,  lucrari 

tehnico – edilitare; 

Referatul Compartimentului urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului si autorizarea 

lucrarilor de constructii prin care se propune aprobarea incheierii unui protocol de cooperare 

cu WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L avand ca obiect "Modernizare drumuri de 

exploatare DE 406 si DE 305, lucrari tehnico – edilitare”; 

Expunerea de motive a viceprimarului comunei Stefanestii de Jos; 

Prevederile art. 104 alin. (1) lit. m), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Prevederile art. 9 alin. (7) din Anexa la HCL nr. 75/30.10.2018; 

În baza dispozitiilor art. 129 alin. (l)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTARASTE 
 

ART. 1  Se aproba Protocolul de cooperare cu WAREHOUSES DE PAUW 

ROMANIA S.R.L avand ca obiect "Modernizare drumuri de exploatare DE 406 si DE 305, 

lucrari tehnico – edilitare (apă+canalizare)”, conform Anexei, parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

ART. 2 Se mandateaza Primarul comunei Stefanestii de Jos - domnul Stefan Ionel 

Robert, sa semneze Protocolul de cooperare intre comuna Stefanestii de Jos si WAREHOUSES 

DE PAUW ROMANIA S.R.L. 

Art. 3 Se mandatează societatea WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L sa 
obtina in numele si pentru comuna Stefanestii de Jos toate aprobarile si acordurile necesare 

lucrarilor de amenajare ale drumurilor de exploatare DE 406 si DE 305. 

ART. 4 Primarul comunei Stefanestii de Jos va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotarâri.  

ART. 5 Secretarul general al comunei va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre. 

 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

                                                                          GAFTON Corina Andreea  
 

 

Consilieri prezenti: 13 la ședința extraordinară din 08.05.2020 

Cu un număr de 12 voturi “pentru” și o “abținere” din 13 consilieri in funcție 



ANEXA LA HCL NR. _______ / ________________ 
 

 

PROTOCOL PRIVIND COOPERAREA PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 

"modernizare drumuri de exploatare DE 406 si DE 305,  lucrari tehnico-edilitare 

(apa+canalizare)" 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

 

1.  COMUNA STEFANESTII DE JOS, JUDETUL ILFOV, cu sediul in 

comuna Stefanestii de Jos, Soseaua Stefanesti nr. 116, judetul Ilfov, avand CUI 

4420775, prin Primar,  dl. STEFAN Ionel- Robert, denumit in continuare „UAT”,  

si 

2. WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. avand sediul in 

Bucuresti, strada Gara Herastrau nr. 2, Equilibrium Office Building, etajul 10, 

S1, sector 2, numar de inregistrare la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul 

Bucuresti sub nr. J40/8568/2007, CUI RO21664036, reprezentata de dl. Jeroen 

Biermans - administrator, numita in continuare „Dezvoltatorul”,  

 

Denumite in mod individual „Partea” si in mod colectiv „Partile”. 

 

PREAMBUL 

 

Avand in vedere ca: 

1.  Dezvoltatorul are in proprietate si administreaza obiectivul de investitii 

Parcul Industrial WDP Stefanestii de Jos situat in Stefanestii de Jos, judetul Ilfov 

(„Obiectivul”); 

2. Pentru realizarea fluxului operational ce deserveste Obiectivul este 

necesara traversarea cailor de acces existente DE 406 si DE 305 in curs de 

reabilitare, cu utilaje/echipamente/vehicule agabaritice/tiruri catre si dinspre 

incinta Obiectivului; 

3. Circulatia fluida pe ruta ce leaga Obiectivul de drumul national este 

esentiala pentru cresterea performantei investitionale a Obiectivului; 

4. Unicul interes economic al Dezvoltatorului urmarit prin incheierea acestui 

Protocol este crearea unei infrastructuri propice dezvoltarii Obiectivului.  

5. Pe raza UAT si in legatura cu Obiectivul exista drumul DE 406 (de la km 

0+765 pana la km 1+665,36)  si DE 305 (de la km 0+0.00 pana la km 0+765) 

(denumite in continuare in mod colectiv „Drumul”) ce se incadreaza in 

categoriile de drum nereabilitat, de interes local si deschis circulatiei publice; 

6. Drumul se afla in domeniul public al UAT Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov; 

7. Autoritatile publice locale, inteleg sa participe la dezvoltarea infrastructurii 

si economiei locale prin sustinerea investitorilor de pe raza UAT Stefanestii de 

Jos, judetul Ilfov;  

8. Dezvoltatorul are experienta si capacitatea necesare reabilitarii de 

infrastructuri rutiere in legatura cu obiective de investitii de tipul celui aflat pe 

raza UAT; 

9. Dezvoltatorul doreste sa reabiliteze Drumul pe cheltuiala integrala proprie; 



10. Dezvoltatorul nu intentioneaza si nu intelege sa ramana proprietarul 

investitiei astfel realizate pentru reabilitarea Drumului; 

11. In temeiul art. 104 alin. (1) lit. m) si art. 129 alin (1) din O.U.G. nr. 

75/2019 privind Codul Administrativ, precum si a dispozitiilor art. 9 alin. (7) din 

Anexa la HCL nr. 75/30.10.2018, Consiliul Local poate decide cooperarea sau 

asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si 

realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public 

local; 

12. Partile au convenit sa coopereze pentru realizarea investitiei de reabilitare 

a Drumului (alcatuit din DE 406 si DE 305) de catre Dezvoltator in considerarea 

indeplinirii intereselor economice atat ale UAT, prin finantarea privata a unui 

obiectiv de interes local, cat si a Dezvoltatorului, prin definitivarea infrstructurii 

locale optime pentru functionarea corespunzatoare a Obiectivului.   

 

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

Art.1 UAT acorda Dezvoltatorului dreptul de realizare a lucrarilor de 

reabilitare a Drumului  ce face parte din infrastructura rutiera locala, in vederea 

realizarii fluxului operational ce deserveste Obiectivul, avand in vedere si 

interesul local al UAT de a oferi comunitatii locale posibilitatea de a beneficia de 

Drumul astfel reabilitat. Dreptul acordat permite Dezvoltatorului sa realizeze 

lucrarile de reabilitare prin restrictionarea totala sau partiala, temporara, a 

circulatiei pe acest Drum, instalarea de echipamente si/sau utilaje necesare 

procesului de reabilitare a Drumului, organizarii de santier etc. exclusiv in scopul 

realizarii lucrarilor de reabilitare.  

 

Art. 2  Drumul astfel reabilitat revine UAT Stefanestii de Jos impreuna cu 

toate si oricare alte imbunatatiri ca urmare a reabilitarii, fara nici un cost, pret sau 

alta obligatie imputabila UAT si datorata Dezvoltatorului. In acest sens, 

Dezvoltatorul declara in mod expres si irevocabil ca, desi finanteaza integral 

lucrarile de amenajare ale Drumului amplasat pe domeniul public al UAT 

Stefanestii de Jos, rezultatul acestor lucrari va fi proprietatea Comunei Stefanestii 

de Jos, obiectivul fiind predat integral la finalizarea si receptia lucrarilor de 

constructie, urmand a intra in domeniul public al comunei. 

 

III. OBLIGATIILE PARTILOR 

Art. 3  Obligatiile UAT sunt urmatoarele: 

 

a) sa imputerniceasca Dezvoltatorul si sa permita desfasurarea lucrarilor de 

reabilitare Drumului, prin contractarea unui antreprenor la alegerea acestuia; 

b) sa nu perturbe sau sa intrerupa, direct sau indirect, prin actiuni sau 

inactiuni, prin masuri la fata locului sau administrative, lucrarile Dezvoltatorului 

de reabilitare a Drumului si/sau accesul catre si dinspre Obiectiv; 

c) sa asigure și să sustina in mod deplin si sa nu deranjeze sau sa impiedice în 

vreun mod exercitarea de catre Dezvoltator a drepturilor sale nascute din 

prezentul Protocol; 

d) sa sustina Dezvoltatorul in orice demers fata de terti ce perturba sau 

intrerup lucrarile de reabilitare si/sau perturba, restrictioneaza sau limiteaza 

accesul catre si dinspre Obiectiv; 



e) sa furnizeze autorizatia de construire Dezvoltatorului pentru realizarea 

lucrarilor de reabilitare a Drumului potrivit legislatiei, standardelor si 

necesitatilor UAT; 

f) sa acorde mandat Dezvoltatorului pentru obtinerea in numele si pentru UAT 

a tuturor aprobarilor/acordurilor necesare lucrarilor de amenajare ale Drumului; 

g) sa receptioneze, sa incheie si sa semneze procesul-verbal la finalizarea 

lucrarilor de reabilitare a Drumului. 

 

Art. 4  Obligatiile Dezvoltatorului sunt urmatoarele: 

 

a) se obliga sa suporte integral costurile lucrarilor de amenajare ale Drumului 

in lungime totala de 1.665,36 m, alcatuit din DE 406 (900,36 m) si DE 305 (765 

m), amplasat pe domeniul public al UAT Stefanestii de Jos; 

b) in baza mandatului acordat conform art. 3 lit. f) sa obtina in numele si pe 

seama UAT a tuturor aprobarilor/acordurilor necesare lucrarilor de amenajare ale 

Drumului; 

c) sa inceapa lucrarile de reabilitare a Drumului in cel mai scurt timp dupa 

obtinerea autorizatiei de construire precum si toate aprobarile/acordurile necesare 

Dezvoltatorului pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a Drumului; 

d) sa nu restrictioneze accesul si/sau circulatia pe Drum altfel decat exclusiv 

pentru realizarea lucrarilor de reabilitare; 

e) sa realizeze lucrarile de reabilitare potrivit proiectului tehnic si sa obtina 

toate avizele necesare pentru racordare la utilitati; 

f) sa elibereze Drumul de echipamentele si vehiculele utilizate pentru 

reabilitarea Drumului, la finalizarea acestuia; 

g) sa incheie si sa semneze procesul-verbal la finalizarea lucrarilor de 

reabilitare a Drumului.  

h) raspunde in mod direct si nemijlocit pentru prejudicii aduse tertilor ca 

urmare a lucrarilor de reabilitare a Drumului.  

 

IV. DURATA PROTOCOLULUI 

Art. 5  Acest Protocol se incheie pe durata necesara finalizarii lucrarilor de 

reabilitare si intretinere a Drumului.  

 

V. INCETAREA PROTOCOLULUI 

Art. 6  Acest Protocol poate sa inceteze inainte de termen, cu acordul ambelor 

Parti. 

 

Art. 7  Dezvoltatorul va putea denunta unilateral acest Protocol, daca nu mai 

poate realiza lucrarile de reabilitare din motive ce tin de inchiderea sau 

diminuarea operatiunilor Obiectivului, lipsa lichiditatilor, precum si alte motive 

ce nu sunt in controlul Dezvoltatorului (e.g.: forta majora, impreviziunea, 

ingreunarea sau restrictionarea lucrarilor de reabilitare prin afectarea rutei de 

evenimente neprevazute, distrugerea Drumului sau imprejurimilor care afecteaza 

esential lucrarile de reabilitare etc.), cu un preaviz transmis UAT cu 15 zile 

inainte de data prevazuta pentru incetare.  

 

Art.8  Cu un preaviz transmis Dezvoltatorului cu 15 zile inainte de data 

prevazuta pentru incetare, UAT va putea denunta acest Protocol : 



(i) fara nici o plata, oricand inainte de inceperea lucrarilor de reabilitare 

si,  

(ii) dupa inceperea lucrarilor de reabilitare, cu plata corespunzatoare 

lucrarilor efectuate pana la data denuntarii.  

 

Art. 9 Prin optiunea Partii in favoarea careia ar opera rezilierea, acest 

Protocol poate fi reziliata si inceta de drept, fara nicio formalitate si fara 

interventia instantelor in urmatoarele situatii: 

 

a) UAT nu mai permite, prin actiuni directe sau indirecte sau inactiuni, 

inceperea reabilitarii Drumului; 

b) perturba sau intrerupe, direct sau indirect, prin actiuni sau inactiuni, prin 

masuri la fata locului sau administrative, lucrarile Dezvoltatorului de reabilitare 

a Drumului; 

c) UAT nu sustine Dezvoltatorul in orice demers fata de terti ce perturba sau 

intrerup lucrarile de reabilitare; 

d) Dezvoltatorul nu incepe reabilitarea Drumului in conditiile art. 4 lit. a) din 

acest Protocol; 

e) Dezvoltatorul restrictioneaza accesul si/sau circulatia pe Drum, altfel decat 

exclusiv pentru realizarea lucrarilor de reabilitare. 

 

VI. COOPERARE SI INTERPRETARE 

Art. 10  Fiecare parte se angajeaza sa execute si sa livreze orice instrumente 

suplimentare, sa transmita, sa transfere sau sa intreprinda orice actiuni 

suplimentare pe care cealalta Parte le poate solicita in mod rezonabil pentru a 

indeplini eficient prezentul Protocol si sa efectueze toate actiunile necesare pentru 

indeplinirea cu buna credinta a obligatiilor care decurg din acest Protocol. 

 

Art. 11  Noi, Partile contractante, declaram ca am citit prezentul Protocol si 

am constatat ca toate prevederile acesteia corespund situatiei reale, juridice si de 

fapt cunoscute si stabilite de noi si ca se circumscriu ratiunii unice, comune si 

determinante de a realiza lucrarile de reabilitare a Drumului exclusiv cu mijloace 

private, in interesul comunitatii locale si, totodata, necesitatii investitionale a 

Dezvoltatorului fata de Obiectivul deja realizat pe raza UAT.  

 

Art. 12  Noi, Partile, declaram ca intelegem si interpretam prezentul 

Protocol drept avand caracter angajant si executoriu.  

 

Art. 13 Noi, Partile contractante, declaram ca dreptul de reabilitare a 

Drumului este astfel constituit exclusiv pentru interesele comune ale Partilor – 

interesul local al UAT si cel economic al Dezvoltatorului - si pentru justificarea 

amplasarii santierului si elementelor necesare lucrarii de reabilitare pe Drum si 

ca nu constituie un drept absolut, discriminatoriu sau neproportional. Lucrarile de 

reabilitare servesc interesul public local al UAT si sunt suportate exclusiv din 

bugetul Dezvoltatorului, astfel ca acest Protocol nu reprezinta o concesiune sau o 

achizitie de lucrari publice si, astfel nu se supune prevederilor legale ce 

reglementeaza aceste modalitati de executare a lucrarilor publice. De asemenea, 

prin acest Protocol nu este afectat in tot sau in parte dreptul de proprietate publica 



si nu sunt constituie drepturi de nicio natura pentru exploatarea proprietatii 

publice de catre Dezvoltator.  

 

VII. NOTIFICARI 

  Art. 14  In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de 

una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa 

indicata de parti ca fiind sediul acestora, precum si la urmatoarele adrese pentru 

corespondenta electronica: 

 

• Pentru UAT: PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, Șos. 

Ștefănești nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov, 

office@primariastefanesti.ro.  

• Pentru Dezvoltator: WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. 

Bucuresti, strada Gara Herastrau nr. 2, Equilibrium Office Building, etajul 

10, S1, sector 2, info-romania@wdp.eu.  

Art. 15   Notificarile se pot realiza prin orice mijloc ce asigura dovada 

confirmarii de primire. 

 

VIII. DIVIZIBILITATE 

Art. 16  In cazul in care orice prevedere a acestui Protocol devine sau este 

declarata de catre o instanta competenta ca fiind nelegala, nescrisa, nula sau 

ineficace, celelalte prevederi ale Protocolului vor ramane in vigoare, iar aplicarea 

acestor prevederi in raporturile cu alte persoane sau in alte circumstante va fi 

interpretata astfel incat sa afecteze de o maniera rezonabila intentiile partilor. 

Partile agreeaza sa inlocuiasca aceste prevederi astfel inlaturate de o instanta 

competenta cu clauze valide si executorii care vor urmari, in masura in care este 

posibil, scopurile economice, intentiile de afaceri ale partilor, interesul public 

local, exprimate anterior de catre parti in clauzele inlaturate.  

 

Art.17 Prezentul Protocol reprezinta vointa partilor si inlatura orice 

intelegere scrisa sau verbala anterioara incheierii acesteia. 

 

Prezentul Protocol s-a incheiat azi, 11.05.2020, in doua exemplare originale, 

fiecarei Parti inmanandu-i-se un exemplar. 

 

Partile, 

UAT - Comuna Stefanestii de Jos, județul Ilfov 

prin Primar,  

STEFAN IONEL ROBERT 

 

L.S. _________________________ 

 

 

 

DEZVOLTATOR - WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L.  

prin administrator, Jeroen Biermans 

 

L.S. _________________________ 
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