
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

HOTĂRÂREA NR. 55/30.06.2020 

privind emiterea acordului de principiu pentru acceptarea donației unor 

imobile cu destinație drum 

Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, Județ Ilfov: 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive al primarului comunei Ștefăneștii de Jos;

- Referatul de specialitate al compartimentului Urbanism, Cadastru, Amenajarea

Teritoriului și Autorizarea Lucrărilor de Construcții din cadrul Primăriei comunei

Ștefăneștii de Jos, Județ Ilfov;

- Intenția de donație nr. 50/29.06.2020, înregistrată la Primăria comunei Ștefăneștii de

Jos cu nr. 13221/30.06.2020 și nr. 13226/30.06.2020, formulată de Opus Land

Development S.A.;

În conformitate cu prevederile : 

- art. 985 şi art. 1011 din Codul Civil;

- art. 129 alin. (1) și art. 291 alin. (3) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

codul administrativ,  



HOTĂRĂŞTE 

    ART. 1.  Se emite acordul de principiu pentru oferta de donație a unor imobile 

cu destinație drum în domeniul public al comunei Ștefăneștii de Jos, imobile aflate în 

proprietatea Opus Land Development S.A., situate în localitatea Ștefăneștii de Jos, 

județul Ilfov, după cum urmează: 

- teren situat în intravilanul localității, tarla 47, parcela 348, lot 1/2, având o suprafață

totală de 198 mp, cu număr cadastral 59825, înscris în Cartea funciară nr. 59825 a

localității Ștefăneștii de Jos;

- teren situat în intravilanul localității, tarla 47, parcela A348, lot 2, având o suprafață

totală de 19 mp, cu număr cadastral 59829, înscris în Cartea funciară nr. 59829 a

localității Ștefăneștii de Jos.

ART. 2 Se împuternicește Primarul comunei Ștefăneștii de Jos - domnul Ștefan 

Ionel Robert, să semneze contractul de donație în numele și pe seama Consiliului Local 

al comunei Ștefăneștii de Jos, la notarul public. 

ART. 3 Secretarul general al comunei, va aduce la cunoștință publică prezenta 

hotărâre. 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

  GAFTON CORINA ANDREEA 

Consilieri prezenti: 11    la ședința ordinară din data de 30.06.2020. 

Cu un număr de 11 voturi “pentru” din 12 consilieri în funcție. 

Cu un număr de 0 voturi “impotriva” din 12 consilieri în funcție. 

Cu un număr de 0 “abtineri” din 12 consilieri  în funcție. 


