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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

l 

privind acceptarea donaţiei, în domeniul public a unor imobile cu destinaţie drum 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 

A vând În vedere : 
- Expunerea de motive al primarului comunei Ştefăneştii de Jos; 
- Raportul de specialitate al Secretarului general al comunei; 
- Contractul de donaţie autentificat sub nr. 628/ 15.07.2020. înregistrat la Primăria comunei 
Ştefăneştii de Jos cu nr. I 4512/ 15.07.2020, încheiat între Opus Land Development S.A. (fostă Opus 
Project and Development S.R.L.) şi comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov; 

În conformitate cu prevederile : 
- art. 863 lit. c)_ art. 881 , art. 888. art. I O 11 precum şi ale art. I O 14 Cod Civ il ; 
- art. 29 I alin. (3) lit. a) ş i al in (6) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.57/20 19; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c). ale art. 139 alin. (2), ale art. 196 alin. (I) lit. a) şi ale art. 
286 alin (4) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/20 I 9, 

HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. Se acceptă donaţia unor imobile cu destinaţie drum în domeniul public al comunei 
Ştefăneştii de Jos, imobile aflate în proprietatea Opus Land Development S.A., situate în localitatea 
Ştefăneştii de Jos, judeţul Il fov, după cum urmează: 

teren situat în intravilanul localităţii , tarla 47, parcela 348, lot 1/2, având o suprafaţă totală de 198 
mp. cu număr cadastral 59825. înscris în Cartea funciară nr. 59825 a localităţii Ştefăneşti i de Jos; 
teren situat în intravilanul localităţii, tarla 47, parcela A348. lot 2, având o suprafaţă totală de 19 
mp, cu număr cadastral 59829, înscris în Cartea funciară nr. 59829 a local ităţii Ştefăneştii de Jos. 

ART. 2 Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari , prin 
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de lucru. 

ART. 3 Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre. 

INIŢiIATOR, 

P MAR 
ŞTEF 
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privind acceptarea donaţiei, În domeniul public a unor imobile cu destinaţie drum 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 

Având În vedere: 
- Expunerea de motive al primaru lui comunei Ştetăneşt ii de Jos; 
- Raportu l de specialitate al Secretarului general al comunei; 
- Contractul de donaţie autentificat sub nr. 628/ 15.07.2020, înregistrat la Primăria comunei 
Ştetăneştii de Jos cu nr. 1451 2/ 15.07.2020. încheiat între Opus Land Development S.A. (fostă Opus 
Project and Development S.R.L.) ş i comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov; 

În conformitate cu prevederile : 
- art. 863 lit. c), art. 88 1, art. 888, art. 1011 precum şi ale art.10 14 Cod Civil ; 
- art. 291 alin. (3) lit. a) ş i alin (6) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.57/20 19; 

În temeiu l prevederilor art. 129 alin . (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), ale art. 196 alin. (I) lit. a) ş i ale art. 
286 alin (4) din Codul admin istrativ, aprobat prin OUG nr.57/20 19, 

HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. Se acceptă donaţia unor imobile cu destinaţie drum în domeniul public al comunei 
Ştetăneştii de Jos, imobile aflate în proprietatea Opus Land Development S.A .. situate în localitatea 
Ştetăneştii de Jos, judeţu l Ilfov, după cum urmează: 

teren situat în intravilanul localităţii , tarla 47. parcela 348, lot 1/2, având o suprafaţă tota lă de 198 
mp, cu număr cadastral 59825, înscris în Caitea funci ară nr. 59825 a l oca l ităţii Ştetăneştii de Jos; 
teren situat în intravilanul l ocal ităţi i , tarla 4 7, parcela A348, lot 2, având o suprafaţă totală de 19 
mp, cu număr cadastral 59829. înscris în Cartea funciară nr. 59829 a loca lităţii Ştetăneştii de Jos. 

ART. 2 Primaru l comunei va duce la îndepl inire prevederil e prezentei hotarari, prin 
compa1timentele de speciali tate din cadrul aparatu lui propriu de lucru. 

ART. 3 Secretarul general al comunei va ad uce la cunoştin ţă publică prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

GAFTON CORINA ANDREEA 

Consilieri prezenţi: __ la şedinţa ordina ră din data de 28.07.2020. 
Cu un număr de __ voturi " pentru" din 12 consilieri în fun cţie. 

Cu un numilr de _ _ \'Oturi "împotrivă" din 12 consilieri în fun cţie. 

Cu un număr de _ _ "abţineri" din 12 cons ilieri în funcţie. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Vă supun atenţiei spre aprobare proiectul de hotărâre privind acceptarea 

Contractului de donaţie autentificat sub nr. 628/15 .07 .2020, înregistrat la Primăria 

comunei Ştefăneştii de Jos cu nr. 14512/15.07.2020, încheiat între Opus Land 

Development S.A. (fostă Opus Project and Development S.R.L.) şi comuna Ştefăneştii 

de Jos, judeţul Ilfov, cu privire la unele imobile, ce vor face parte din domeniul public al 

comunei, după cum urmează: 

- imobilul situat în localitatea Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, tarla 47, parcela 

A348, lot 1/2, compus din teren intravilan având categoria de folosinţă curţi construcţii, 

având o suprafaţă totală de 198,00 m.p., cu număr cadastral 59825, înscris în Cartea 

Funciară nr. 59825 a localităţii Ştefăneştii de Jos; 

- imobilul situat în localitatea Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, tarla 47, parcela 

A348, lot 2, compus din teren intravilan având categoria de folosinţă curţi construcţii, 

având o suprafaţă totală de 19,00 m.p. , cu număr cadastral 59829, înscris în Cattea 

Funciară nr. 59829 a localităţii Ştefăneştii de Jos, 

pentru crearea unei căi de acces către Complexul Rezidenţial Cosmopolis. 

PRIMAR 



RAPORT DE SPECIALITATE 

În conformitate cu prevederile Codului Civil, respectiv: 
- art. 863 lit. c): 
Dreptul de proprietate publică se dobândeşte: 
c) prin dona/ie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau 
prin voinţa dispunătorului, devine de uz ori de interes public; 
- art. 881: 
(1) Înscrierile sunt de 3 feluri: intabularea, înscrierea provi:::.orie şi notarea. 
(2) Intabularea şi înscrierea provi=orie au ca obiect drepturile tabulare, iar notarea se 
referă la înscrierea altor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice în legătură cu 
imobilele cuprinse în cartea fimciară. 
(3) Înscrierea provi:::orie şi notarea se fac numai în ca:::.urile anume prevă:::.ute de lege. 
- art. 888: 
Înscrierea În cartea fimciară se efectuea:::ă în ba:::.a înscrisului autentic notarial, a 
hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de nwştenitor sau în ba:::a unui 
alt act emis de autorităţile administrative, în ca:::urile în care legea prevede aceasta. 
- art. 1011: 
(1) Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute. 
(2) Nu sunt supuse dispo:::iţiei alin. (1) donaţiile indirecte, cele deghi:::ate şi darurile 
manuale. 
(3) Bunurile mobile care constituie obiectul donaţiei trebuie enumerate şi evaluate Într
un Înscris, chiar sub semnătură privată, sub sancţiunea nulităţii absolute a donaţiei. 
(4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25. OOO lei pot face obiectul unui 
dar manual, cu excepfia ca:::urilor prevă:::ute de lege. Darul manual se încheie valabil 
prin acordul de voinţe al părţilor, însoţit de tradiţiunea bunului. 
- art. 1014: 
(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, promisiunea de dona/ie este supusă formei 
autentice. 
(2) În ca:::. de neexecutare din partea promitentului, promisiunea de donaţie nu conferă 
beneficiarului decât dreptul de a pretinde daune-interese echivalente cu cheltuielile pe 
care le-a făcut şi avantajele pe care le-a acordat terţilor în considerarea promisiunii, 
precum şi cu cele ale Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, 
respectiv: 

art. 291 alin. (3) lit. a) şi alin (6): 
(3) Acceptarea donaţiilor şi a legatelor facute către unităfile administrativ-teritoriale se 
aprobă prin: 
a) hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după ca:::., 
pentru donaţiile şi legatele de bunuri imobile,· 
(6) Prin derogare de la prevederile legale În vigoare, actele prin care se fac donaţii 
statului sau unităfilor administrativ- teritoriale sunt scutite de plata oricăror impo:::ite 
sau taxe. 
- art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), ale art. 196 alin. (1) lit. a) şi ale art. 
286 alin ( 4), În atribuţiile sale, consiliul local poate accepta donaţia. 

SECRETAR GENER NEI 



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 

28.07.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind acceptarea donaţiei, în 

domeniul public a unor imobile cu destinaţie drum. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

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

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

PETRICĂ ION 



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 

28.07.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind acceptarea donaţiei, în 

domeniul public a unor imobile cu destinaţie drum. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, 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 28.07.2020 ş i a supus 

analizei sale proiectul de hotărâre privind acceptarea donaţiei, în domeniul public a unor 

imobile cu destinaţie drum. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu O.U.G. nr. 57/2019 priv ind Codul 

Administrativ considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

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

proiectul de hotărâre. 

PREŞEDINTE COMISIE 

GHEORGHE CRISTIAN 


