
ROMÂNIA 

JUDETUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea ofertei de donație formulată de către doamna Grigore Nina și 

domnul Dumitrăchescu Mihail  în favoarea Județului Prahova 
 
 
 
 
 

Având în vedere: 
 
 

Referatul de aprobare prezentat de doamna Ludmila Sfîrloagă , vicepreședinte 
al Consiliului Județean Prahova, și domnul Bogdan Andrei Toader, președinte al 

Consiliului Județean Prahova, prin care se propune acceptarea ofertei de donație 
formulată de către doamna Grigore Nina și   domnul Dumitrăchescu Mihail   în 

favoarea Județului Prahova și Raportul c o m u n  nr. 18174/19.08.2019 al   
Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică și al Direcției Patrimoniu; 

Promisiunea unilaterală de donație nr.21/7.01.2019 a doamnei Grigore Nina și 
a domnului Dumitrăchescu Mihail, modificată prin  actul aditional nr.1/27.03.2019, 
înregistrate la Consiliul Județean Prahova sub nr. 286/7.01.2019, respectiv 
nr.8422/16.04.2019; 

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. 291 alin.3 lit.a) și ale art. 182 alin. (1) și (2) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 
 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donație modificată prin actul adițional 

nr.1/27.03.2019,  formulată  de  către     doamna  Grigore  Nina,  cu  domiciliul  în 

municipiul Ploiești, Str. Romană nr.13, sc.B, et.1, ap.28, Județul Prahova și domnul 

Dumitrăchescu Mihail, cu domiciliul în  municipiul Ploiești, Str. Veronica Micle nr.6 

bl.F18, sc.A, et.1 ap.5, Județul Prahova,  în calitate de donatori, în favoarea Județului 

Prahova, în calitate de donatar, constând din terenul identificat cu numărul cadastral 

24391 în suprafață de 274 mp, situat în extravilanul localității Valea Călugărească, 
județul Prahova, tarlaua 71, parcela VN 564/1. 

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

realizarea extinderii Muzeului ”Crama 1777” din Valea Călugărească. 



Art. 3. (1) Bunul donat este identificat  în Promisiunea unilaterală de donație 
nr. 21/7.01.2019 a doamnei Grigore Nina și a domnului Dumitrăchescu Mihail, 
modificată prin  actul aditional nr.1/27.03.2019, înregistrate la Consiliul Județean 
Prahova sub nr. 286/7.01.2019, respectiv nr.8422/16.04.2019; 

(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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 28 august 2019 
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REFERAT DE APROBARE 

 
 
 
 

 

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. 291 alin. 3 lit.a) din Ordonanța de urgență privind 

Codul administrativ nr.57/2019,  donațiile și legatele de bunuri imobile făcute unității 

administrativ- teritoriale pot fi acceptate numai cu aprobarea prin hotărâre a 

consiliului local sau județean, după caz. 
 

           Prin promisiunea unilaterală de donație nr.21/7.01.2019, modificată prin  actul 

adițional nr.1/27.03.2019, înregistrate la Consiliul Județean Prahova sub nr. 

286/7.01.2019, respectiv nr.8422/16.04.2019, doamna Grigore Nina și domnul 

Dumitrăchescu Mihail și-au exprimat intenția de a dona în favoarea Județului Prahova, 

terenul identificat cu numărul cadastral 24391 în suprafață de 274 mp, situat în 

comuna Valea Călugărească, județul Prahova. 

            Acest teren este necesar Județului Prahova pentru extinderea curții Muzeului 

”Crama 1777” din Valea Călugărească în vederea desfășurării de activități muzeale 

specifice. 
 

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

și aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

         PREŞEDINTE                                                 VICEPREȘEDINTE, 

  Bogdan Andrei Toader                                              Ludmila Sfîrloagă 
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Nr. 18174/19.08.2019 
 

 

RAPORT 
 
 
 

      Prin promisiunea unilaterală de donație nr.21/7.01.2019, modificată prin  actul 

adițional nr.1/27.03.2019, înregistrate la Consiliul Județean Prahova sub nr. 

286/7.01.2019, respectiv nr.8422/16.04.2019, doamna Grigore Nina și domnul 

Dumitrăchescu Mihail și-au exprimat intenția de a dona în favoarea Județului 

Prahova, terenul identificat cu numărul cadastral 24391 în suprafață de 274 mp, 

situat în comuna Valea Călugărească, județul Prahova. 
 

Acest teren este necesar Județului Prahova pentru extinderea curții Muzeului 

”Crama 1777” din Valea Călugărească în vederea desfășurării de activități muzeale 

specifice. 
 

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. 291 alin. 3 lit.a) din Ordonanța de urgență privind 

Codul administrativ nr.57/2019,  donațiile și legatele de bunuri imobile făcute 

unității administrativ-teritoriale pot fi acceptate numai cu aprobarea prin hotărâre a 

consiliului local sau județean, după caz. 
 

Față de prevederile legale menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul 

proiect de hotărâre. 
 
 

 
     DIRECŢIA PATRIMONIU                                      

            Director executiv, 
 

             Livia Barbălată 
 
 

 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
 

ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

               Director executiv, 
 

         Alina Georgiana Tincă 

 


