
ROMANIA
JUDETUL PRAHOYA
COMUN.A BLEJOI
CONSILruL LOCAL

HOTARAREA nr. 74

privind acceptarea donatiei unui teren situat in cornuna Blejoi,
proprietatea Societatii "Compact Motor" S.R"L'

Consiliul Local al comunei Blejoi, judetul Prahova,
yazandReferatul de aprobare nr. t464312A.rc.2017 al Primarului comunei Blejoi;

Avand in vedere scrisoarea de intentie a Societatii "Compact Motor" S'R.L., cu sediul

in mun.Bucuregti, sector 6, str. Bragov nr.25, et.5, camera2, inregisttatala Primaria Blejoi sub

nr. 14638120.10.2017, privind donarea unui imobil-teren in vederea realizarii etapei a II-a a

proiectului,,Drum de ieg[turd intre DJ. 156 9i DNl, km 64+890 dteapta, pentru accesul la

Cartierul Parc din Comuna Blejoi, Judeful Prahova, in zonaDN 1 km 64 + 890 dteapta";

In conformitate cu prevederile art.863 lit. c) din Legea nr.28712009, republicata -
Codul civil si art.l2l alin. (:l din Legea m.215/2001, republicata,legea administratiei publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 din Legea nr.2l5t2}Ol, republicata, Tegea administratiei publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

IIOTARASTE:

Art. 1. Se accepta donatia imobilului-teren, situat in comuna Blejoi, in suprafata de 219

mp, nr. cadastral 27161, proprietatea Societatii "Compact Motor" S.R.L., cu sediul in mun.

Bucuregti, sector 6, str3ragov nr.25, et.5, camera 2, inmatriculatd la Oficiul Registrului

Come(ului de pe l6ng[ Tribunalul Bucure;ii sub nr. J4A/ru864/2074, Cod Unic de inregistrare

17076704.
Art. 2" Donatia se face cu sarcini, dupa cum urmeaza:

l) Imobilul ce face obiectul prezentului contract de donatie vaintra in domeniul public

al comunei Blejoi, iar terenul va fi utilizat pentru realizareaproiectului ,,Drum de legatura intre

DJ. 156 ;i ONt, km 64+890 dreapta, pentru accesul la Cartierul Parc din Comuna Blejoi,

Judelul Piahova, in zona DN I k{n 64 + 890 dreapta" si pentru retelele tehnico-edilitare, in

termen de cel mult 5 ani de la data incheierii contractului de donalie, termen ce va putea fi
ulterior prelungit, prin aeordul Partilor;

b pu"u la inceperea efectiva a lucrarilor de executie a drumului, accesul asupra

imobilulului si utilizarea acestia se va reali za in aceleasi conditii ca la momentul semnarii

Contractului. Comuna Blejoi, prin reprezentan{ii sdi, nu va restrictiona in niciun fel accesul

catre Centrul Comercial aflat in comuna Blejoi, nr. l2OO,jud. Prahova (,,Centrul Comercial"),

format la acest moment din magazinele Auchan, Jumbo si galeria comerciala, cu exceptia

restrangerilor strict necesare in vederea construirii drumului public;



3) In masura in care drumul public nu va fi realizat in conditiile sus-mentionate,

donatoarea poate solicita revocarea donatiei, avand ca efeet intoarcerea imobilului in

patrimoniul donatoarei, in eonditiile art" 1020 si urm. din Codul Civil;
4) in rnasura decaderii drumului de acces din categoria de drum public, Comuna Elejoi

va asigura Cornpact N4otor SR[- accesul liber, permanent si fara restrictii sau ingraditi atat

pentrulehicule iat si pentru pietoni, la imobilul ce-i va fi donat in domeniul public, respectiv

pe drumul de acces care va fi edificat pe acesta;

5) Comuna Blejoi nu va transfera imobilul pe care il va dobandi cu titlu gratuit in

proprietate, de la Compact Motor SRL, din domeniul public in domeniul privat al Comunei

Blejoi;
Art. 3. In situatia in care imobilul care face obiectul prezentei donatii devine de uz si

interes public judetean sau national, acesta va putea fi transferat in domeniul public al judetului

sau al statului, cu respectarea sarcinilot prevazute la art.2.

Art. 4. Se imputemiceste Primarul comunei Blejoi sa semneze contractul de donatie in

forma autentica.

Blejoi, 25 octombrie 2017

PRISEDINTE DE
Alexandra-Cdteli ION
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