
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

      HOTĂRÂREA NR. 60/28.07.2020

privind acceptarea donației, în domeniul public a 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;

- Raportul de specialitate al Secretarului general al comunei;

- Contractul de donație autentificat sub nr. 628/15.07.2020, înregistrat la Primăria comunei

Ștefăneștii de Jos cu nr. 14512/15.07.2020, încheiat între Opus Land Development S.A. (fostă Opus

Project and Development S.R.L.) și comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov;

În conformitate cu prevederile : 

- art. 863 lit. c), art. 881, art. 888, art. 1011 precum și ale art.1014 Cod Civil;

- art. 291 alin. (3) lit. a) și alin (6) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), ale art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 

286 alin (4) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, 

HOTĂRĂŞTE 

ART. 1.  Se acceptă donația 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 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 cunoștință publică prezenta hotărâre. 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

  GAFTON CORINA ANDREEA 

Consilieri prezenți: ___12__    la ședința ordinară din data de 28.07.2020. 

Cu un număr de __8___ voturi “pentru” din 12 consilieri în funcție. 

Cu un număr de __0___ voturi “împotrivă” din 12 consilieri în funcție. 

Cu un număr de __4___  “abțineri” din 12 consilieri  în funcție. 


