
ROMÂNIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea ofertei de donație formulată de către S.C. Petrotel – Lukoil 

S.A. în favoarea Județului Prahova 

 

 

 

Având în vedere: 

 

 

- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, preşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova și Raportul comun nr. 1822/23.01.2019 al Direcţiei 

Proiecte cu Finanţare Externă, Direcţiei Patrimoniu şi al Direcției Juridic Contencios și 

Administrație Publică, privind acceptarea ofertei de donație formulată de către S.C. 

Petrotel – Lukoil S.A. în favoarea Județului Prahova; 

- Promisiunea unilaterală de donație nr. 244/18.01.2019 a S.C. Petrotel – Lukoil 

S.A., înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 1582/22.01.2019; 

În conformitate cu prevederile art. 863 lit. c) și art. 1014 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 și 

completările ulterioare, 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donație formulată de către S.C. Petrotel – Lukoil 

S.A., cu sediul în municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 235, înregistrată la Registrul 

Comerțului Prahova sub numărul J29/111/1991, având codul unic de înregistrare 

RO1350659, reprezentantă legal de domnul Dănulescu Dan, în calitate de donatoare, în 

favoarea Județului Prahova, în calitate de donatar, constând din terenul identificat cu 

numărul cadastral 144726, T 13, NDS 211, 212, 213, în suprafață de 624 mp, situat în 

extravilanul municipiului Ploiești, județul Prahova. 

Art. 2. Terenul prevăzut la art. 1 este necesar Județului Prahova pentru realizarea 

accesului la “Staţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile Ploieşti”. 

Art. 3. (1) Bunurile și condițiile în care se face donația sunt prevăzute în 

Promisiunea unilaterală de donație nr. 244/18.01.2019 a S.C. Petrotel – Lukoil S.A., 

înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 1582/22.01.  

              (2) Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de donație vor fi în 

sarcina donatarului. 

Art. 4. Se împuterniceşte președintele Consiliului Județean Prahova să semneze 

contractul de donație a bunului care face obiectul promisiunii unilaterale de donație. 



Art. 5. Direcţia Proiecte cu Finanţare Externă, Direcţia Patrimoniu şi Direcția 

Juridic Contencios și Administrație Publică vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.  6.  Direcția  Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică  va  comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina-Adi Bîgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ploiești, 30 ianuarie 2019 

Nr. 008 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație formulată de către 

S.C. Petrotel – Lukoil S.A. în favoarea Județului Prahova 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 863 lit. c) din Codul Civil: ,, 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 Promisiunea unilaterală de donație nr. 244/18.01.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Prahova sub nr. 1582/22.01.2019, S.C. Petrotel – Lukoil S.A. și-a 

exprimat intenția de a dona în favoarea Județului Prahova, terenul identificat cu 

numărul cadastral 144726, T 13, NDS 211, 212, 213, în suprafață de 624 mp, situat în 

municipiul Ploiești, județul Prahova. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Județean Prahova spre 

analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

DIRECŢIA PROIECTE CU                           DIRECŢIA PATRIMONIU 

FINANŢARE EXTERNĂ 

                                                                            DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

                                                                            ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

Nr. 1822/23.01.2019 

 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație formulată de către 

S.C. Petrotel – Lukoil S.A. în favoarea Județului Prahova 

 

 

 

Prin Promisiunea unilaterală de donație nr. 244/18.01.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Prahova sub nr. 1582/22.01.2019, S.C. Petrotel – Lukoil S.A. și-a 

exprimat intenția de a dona în favoarea Județului Prahova, terenul identificat cu 

numărul cadastral 144726, T 13, NDS 211, 212, 213, în suprafață de 624 mp, situat în 

municipiul Ploiești, județul Prahova. 

Acest teren este necesar Județului Prahova pentru realizarea accesului la “Staţia 

de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile Ploieşti”. 

Conform legislaţiei în vigoare, Consiliul Judeţean Prahova poate finanţa 

executarea lucrărilor de interes public, doar dacă terenurile pe care acestea sunt 

edificate sunt în proprietatea acestuia. Astfel, se impune clarificarea în regim de 

urgenţă a situaţiei juridice a terenurilor afectate de aceste lucrări. 

În conformitate cu prevederile art. 863 lit. c) din Codul Civil: ,, 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. 

Față de prevederile legale menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul 

proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA PROIECTE 

CU FINANŢARE EXTERNĂ 

Director Executiv, 

Marius Constantin Nicolae 

 

 

DIRECŢIA PATRIMONIU 

Director Executiv, 

Livia Barbălată 

 

 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Alina Georgiana Tincă 


