ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acceptarea ofertei de donație formulată de domnul Aldea N. HortenziuNicolae în favoarea Județului Prahova
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Prahova, Raportul comun nr.20214/29.10.2015 al Direcţiei
Patrimoniu și al Serviciului Juridic Contencios, Relaţii Publice, Monitor Oficial, ATOP
prin care se propune acceptarea ofertei de donație formulată de domnul Aldea N.
Hortenziu- Nicolae în favoarea Județului Prahova;
- Oferta de donație nr.19522/27.10.2015 a domnului Aldea N. HortenziuNicolae ;
În conformitate cu prevederile art. 863 lit.c) din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art.97, art.121 alin.3 și art.123 alin.1 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se acceptă oferta de donație formulată de domnul Aldea N. HortenziuNicolae, domiciliat în Municipiul Iași, Str.Lascăr Catargi nr.23, în favoarea Județului
Prahova constând din următoarele bunuri:
a) Imobilul situat în Ploiești, Str. Văleni nr. 93A, Județul Prahova, compus dintro construcție formată din 4 camere, 2 holuri și un antreu , în suprafață
construită de 147,9 mp.
b) Imobilul situat în Ploiești, Str.Văleni nr.93, Județul Prahova, compus dintr-un
teren în suprafață de 1262 mp în indiviziune cu Aldea N.Hortenziu –Nicolae,
proprietarul imobilului din str. Văleni nr.93 B, și cu Vătășelu Ștefan,
proprietarul magaziei corp C.
c) Colecția de lucrări artă românească clasică, interbelică și contemporană , ce
cuprinde tablouri, piese de sculptură, mobilier, ceramică și artă decorativă.
Art.2 Bunurile și condițiile în care se face donația sunt prevăzute în oferta de
donație făcută de domnul Aldea N. Hortenziu- Nicolae, înregistrată la Consiliul
Județean Prahova sub nr.19522/27.10.2015.
Art.3 Se împuterniceşte președintele Consiliului Județean Prahova să semneze
contractul de donație a bunurilor care fac obiectul ofertei de donație.

Art.4 După încheierea contractului de donație, bunurile care fac obiectul acesteia
vor fi preluate de donatar și predate, în administrare, Muzeului Județean de Artă
Prahova „Ion Ionescu-Quintus.
Art.5 Direcţia Patrimoniu, Direcția Economică şi Serviciul Juridic Contencios,
Relaţii Publice, Monitor Oficial, ATOP ale Consiliului judeţean Prahova vor asigura
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6 Serviciul Gestiune Documente și Managementul Calității va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 31 oct 2015
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În conformitate cu prevederile Codului Civil, art. 863 alin.c) : ,, Dreptul de
proprietate publică se dobândește : (...) prin donație sau legat, acceptat în condițiile
legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voința dispunătorului, devine de uz ori de
interes public''.
Potrivit prevederilor art.121 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, donațiile și
legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a
consiliului județean, cu votul majorității consilierilor locali sau județeni, după caz, în
funcție.
Prin oferta de donație din data de 19.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean
Prahova sub nr. 19522/27.10.2015, domnul Aldea N. Hortenziu- Nicolae, domiciliat în
Municipiul Iași, Str.Lascăr Catargi nr.23, și-a exprimat intenția de a dona în favoarea
Județului Prahova bunurile imobile și mobile constând în următoarele:
a) Imobilul situat în Ploiești, Str. Văleni nr. 93A, Județul Prahova, compus dintr-o
construcție formată din 4 camere, 2 holuri și un antreu , în suprafață construită de 147,9
mp.
b) Imobilul situat în Ploiești, Str.Văleni nr.93, Județul Prahova, compus dintr-un teren
în suprafață de 1262 mp în indiviziune cu Aldea N.Hortenziu –Nicolae, proprietarul
imobilului din str. Văleni nr.93 B, și cu Vătășelu Ștefan, proprietarul magaziei corp C.
c) Colecția de lucrări artă românească clasică, interbelică și contemporană, ce cuprinde
tablouri, piese de sculptură, mobilier, ceramică și artă decorativă.
Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre analiză și aprobare prezentul
proiect de hotărâre.

VICEPREŞEDINTE
Bogdan Andrei Toader
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RAPORT
Prin oferta de donație din data de 19.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean
Prahova sub nr. 19522/27.10.2015, domnul Aldea N. Hortenziu- Nicolae, în calitate de
donator și-a exprimat intenția de a dona în favoarea Județului Prahova bunurile imobile
și mobile constând în următoarele:
a) Imobilul situat în Ploiești, Str. Văleni nr. 93A, Județul Prahova, compus dintr-o
construcție formată din 4 camere, 2 holuri și un antreu , în suprafață construită de 147,9
mp.
b) Imobilul situat în Ploiești, Str.Văleni nr.93, Județul Prahova, compus dintr-un teren
în suprafață de 1262 mp în indiviziune cu Aldea N.Hortenziu –Nicolae, proprietarul
imobilului din str. Văleni nr.93 B, și cu Vătășelu Ștefan, proprietarul magaziei corp C.
c) Colecția de lucrări artă românească clasică, interbelică și contemporană, ce
cuprinde tablouri, piese de sculptură, mobilier, ceramică și artă decorativă.
În conformitate cu prevederile Codului Civil, art. 863 alin.c) : ,, Dreptul de
proprietate publică se dobândește : (...) prin donație sau legat, acceptat în condițiile
legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voința dispunătorului, devine de uz ori de
interes public''.
Potrivit prevederilor art.121 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, donațiile și
legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a
consiliului județean, cu votul majorității consilierilor locali sau județeni, după caz, în
funcție.
În acest sens se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind
acceptarea/neacceptarea ofertei de donație înaintată de domnul Aldea N. HortenziuNicolae.
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