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REFERAT DE APROBARE  

Privind acceptarea declarațiilor de renunțare conform anexei și trecerea în domeniul privat 

al Comunei Mogoșoaia a imobilelor situate în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov  

 

 

Având în vedere prevederile Codului Civil art. 553 alin. (2) “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la 

dreptul de proprietate conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de 

comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului 

local.” 

De asemenea, Codul Civil prevede la Art. 562 alin. (2) “Proprietarul poate abandona bunul său mobil sau 

poate renunța, prin declarație autentică, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, înscris în cartea 

funciară. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului mobil, iar dacă bunul este imobil, prin înscrierea 

în cartea funciară, în condițiile legii, a declarației de renunțare.” Iar la art. 889 “(1) Proprietarul poate 

renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și 

publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului. (2) În acest caz, comuna, orașul sau 

municipiul, după caz, poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii 

consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, dacă o 

altă persoană nu a solicitat înscrierea în temeiul uzucapiunii.” 

Ținând cont și de Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 59/02.07.2021 privind aprobarea 

Documentației topo cadastrală – Documentație tehnică pentru reconfigurarea parcelelor în vederea 

dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu 

modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sectorul Zero, 

Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, de Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 60/02.07.2021 privind 

aprobarea Regulamentului privind reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a 

terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, 

poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, 

județ Ilfov în suprafață totală de 1168,51 hectare din cadrul unității administrativ – teritoriale 

Mogoșoaia, județ Ilfov, și de Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 61/2.07.2021 privind 

împuternicirea unor reprezentanți ai Comunei Mogoșoaia în vederea semnării Convențiilor bilaterale cu 

proprietarii terenurilor în scopul reconfigurării parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor 

agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării 

și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, 

Intrucât proprietarii imobilelor terenuri identificate conform listei anexa la prezentul referat au renunțat 

la cota de 39% din dreptul de proprietate în baza declarațiilor autentice menționate în anexă,                                      

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și ale art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

adminisitrativ, cu modificările și completările ulterioare propun aprobarea unei hotărâri de consiliu local 

de acceptare a declarațiilor de renunțare conform anexei și trecerea în domeniul privat al Comunei 

Mogoșoaia a cotei de 39% din imobilele situate în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov. 
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