ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

HOTĂRÂRE
privind aprobarea propunerii de trecere a unor spaţii
situate în imobilul indicativ cazarmă 2690 Otopeni, din domeniul public al
statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al
judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
–

–

–

–

–

–

–

Hotărârea Guvernului nr.309/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul
public al judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov;
Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor înregistrată la Consiliul
Judeţean Ilfov cu nr.______/_________2008 ;
Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr.
______/_________;
Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii
economice;
Raportul de avizare al comisiei de organizare şi dezvoltate urbanistică, lucrări
publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi
integrare europeană;

În conformitate cu prevederile art.9 alin. (1), art.12 alin. (1) – alin. (3) din Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi
completată;
În temeiul art.91 alin.(1) lit. ,, c '' şi lit. ,, f '' şi art.97 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă propunerea de trecere a unor spaţii situate în imobilul indicativ de
cazarmă 2690 Otopeni, conform datelor de identificare din anexa parte integrantă a
prezentei hotărâri, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării
Naţionale în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean
Ilfov, pentru desfăşurarea activităţii unor servicii publice de interes judeţean.
Art.2 Trecerea spaţiilor menţionate la art.1 se face prin Hotărâre a Guvernului
României.
Art.3 Predarea-preluarea spaţiilor menţionate la art.1 se face pe bază de protocol
semnat de reprezentanţii legali ai părţilor, în termen de 30 de zile de la data publicării
Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial al României, în urma inventarierii efectuate de
o comisie constituită în acest scop.
Art. 4 Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 54/2007 se revocă.
Art.5 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor asigura
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu
Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica Trandafir

Nr. ______
Din _______________2008

