ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 171 mp,
proprietatea MOL România Petroleum Products S.R.L.
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, preşedinte al Consiliului
Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr.5892/22.03.2017 al Direcţiei Generale
Tehnice şi Patrimoniu şi al Direcției Juridic Contencios şi Administraţie Publică, prin care se
propune acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 171 mp, proprietatea MOL
România Petroleum Products S.R.L;
- Adresa nr. B2613/CEO/09.02.2017 a MOL România Petroleum Products S.R.L;
În conformitate cu prevederile art. 863 lit. c) din Legea nr. 287/2009, republicată –
Codul civil şi art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, legea administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată, legea administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se acceptă oferta de donaţie având ca obiect terenul în suprafaţă de 171 mp,
situat în comuna Blejoi, tarlaua 14, parcela A80, identificat prin număr cadastral 26822,
proprietatea MOL România Petroleum Products S.R.L.
Art.2 Se imputerniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Prahova să semneze
contractul de donaţie a terenului.
Art.3 După încheierea contractului de donație, terenul care face obiectul acestuia va
face parte din domeniul public al judeţului Prahova.
Art.4 Direcţia Generală Tehnică şi Patrimoniu şi Direcția Juridic Contencios şi
Administraţie Publică ale Consiliului Judeţean Prahova vor asigura aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5 Direcția Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre
persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 30 mar 2017
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ROMÂNIA
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EXPUNERE DE MOTIVE
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 Autorizaţia de Construire nr.176/22.12.2014 Primăria comunei Blejoi a
aprobat executarea lucrărilor pentru “Construire staţie distribuţie carburanţi, skid GPL,
anexe, alei carosabile şi pietonale, spaţii parcare, utilităţi, organizare de şantier şi
amenajare drum acces etapa I”. Conform anexei la Autorizaţia de Construire
nr.176/22.12.2014 titularul construcţiei - MOL România Petroleum Products S.R.L. are
obligaţia ca până la finalizarea lucrărilor de construire, să dezmembreze şi să cedeze
domeniului public al judeţului Prahova respectiv comunei Blejoi, terenurile necesare
pentru amenajarea accesului din DJ 156 şi a drumului situat în partea de N-E a
terenului, conform PUD aprobat.
Prin adresa nr.B2613/CEO/09.02.2017, înregistrată la Consiliul Județean
Prahova sub nr. 2746/10.02.2017, MOL România Petroleum Products S.R.L cu sediul
în municipiul Cluj Napoca, Bd.21 decembrie 1989 nr.77, etaj 1, judeţul Cluj și-a
exprimat disponibilitatea cedării în favoarea Județului Prahova a lotului de teren în
suprafaţă de 171 mp, nr. cadastral 26822, situat în comuna Blejoi, tarlaua 14, parcela
A80, necesar amenajării accesului din DJ 156.
Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre analiză și aprobare prezentul
proiect de hotărâre.
PREŞEDINTE
Bogdan Andrei Toader
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Nr. 5892/22.03.2017

RAPORT
Prin Autorizaţia de Construire nr.176/22.12.2014 Primăria comunei Blejoi a
aprobat executarea lucrărilor pentru “Construire staţie distribuţie carburanţi, skid GPL,
anexe, alei carosabile şi pietonale, spaţii parcare, utilităţi, organizare de şantier şi
amenajare drum acces etapa I”. Conform anexei la Autorizaţia de Construire
nr.176/22.12.2014 titularul construcţiei - MOL România Petroleum Products S.R.L. are
obligaţia ca până la finalizarea lucrărilor de construire, să dezmembreze şi să cedeze
domeniului public al judeţului Prahova respectiv comunei Blejoi, terenurile necesare
pentru amenajarea accesului din DJ 156 şi a drumului situat în partea de N-E a
terenului, conform PUD aprobat.
Prin adresa nr.B2613/CEO/09.02.2017, înregistrată la Consiliul Județean
Prahova sub nr. 2746/10.02.2017, MOL România Petroleum Products S.R.L cu sediul
în municipiul Cluj Napoca, Bd.21 decembrie 1989 nr.77, etaj 1, judeţul Cluj și-a
exprimat disponibilitatea cedării în favoarea Județului Prahova a lotului de teren în
suprafaţă de 171 mp, nr. cadastral 26822, situat în comuna Blejoi, tarlaua 14, parcela
A80, necesar amenajării accesului din DJ 156.
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
ofertei de donație înaintată de MOL România Petroleum Products S.R.L.
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