
Nr._____/________2008

            

R O M Â N I A
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV

HOTĂRÂRE

privind trecerea imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Voluntari situat în oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, aflat în domeniul 

public al judeţului Ilfov, din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public 
al oraşului Voluntari şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Voluntari 

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

     -  Hotărârea  Consiliului  Local  Voluntari  nr.  89/21.06.2007  cu  privire  la 
aprobarea preluării  în administrare de către Consiliul  Local  Voluntari  a Centrului 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Voluntari,  situate în Şos. Afumaţi nr.94-98, oraş 
Voluntari, judeţul Ilfov; 

   -  Hotărârea  Consiliului  Local  Voluntari  nr.38/28.08.2008  cu  privire  la 
modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 89/21.06.2007

   - Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.83/2007 privind acordul de principiu 
în  vederea  trecerii  din  administrarea  Consiliul  Judeţean  Ilfov, în  administrarea 
Consiliului Local al Oraşului Voluntari, a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea 
Centrul Şcolar Special nr.2, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov, situat în oraşul 
Voluntari, Şoseaua Afumaţi nr. 94-98;

   -  Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.3040/15.01.2008 
privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat evaluate în perioada noiembrie-decembrie 2007;

  -  Adresele Instituţiei Primarului Voluntari:
-  nr.812/26.06.2008,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.6321/26.06.2008, respectiv 

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



-  nr.1157/27.08.2008  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 
nr.8767/28.08.2008;

    - Expunerea de motive  a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată sub nr.______  din _______2008;

    -  Raportul  comun  al  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrat sub nr. ______ din ________2008;
              - Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi 
studii  economice a Consiliului Judeţean Ilfov;
              - Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

    - Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie 
socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;
              - Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

    -  În  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.213/1998 privind  proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;

  - Luând în considerare prevederile Legii nr.84/1995 privind învăţământul, 
republicată, modificată şi completată;

  - În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit.c) şi lit.f), precum şi a art.97 din 
Legea  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată, modificată  şi 
completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.  Se aprobă trecerea imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Voluntari  situat în oraşul Voluntari,  judeţul  Ilfov, 
aflat în domeniul public al judeţului Ilfov, din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 
în  domeniul  public  al  oraşului  Voluntari şi  în  administrarea  Consiliului  Local  al 
Oraşului  Voluntari,  având datele  de  identificare  conform anexei  care  face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Predarea – preluarea imobilului prevăzut la art.1 se va face pe bază de 
protocol încheiat între părţile interesate.

 
Art.3. Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    P R E Ş E D I N T E,
                 Cristache RĂDULESCU
                                                                            

         AVIZEAZĂ,
                                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI

         Monica TRANDAFIR

Nr.____
din__________2008



  
  ANEXA LA HOTĂRÂREA

                                                               CONSILIULUI JUDEŢEAN ILFOV  Nr.____din ______2008

DATE DE IDENTIFICARE 

  Datele de identificare ale imobilului în care îşi desfăşoară activitatea 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Voluntari situat în oraşul Voluntari, 

aflat în domeniul public al judeţului Ilfov:

CLĂDIRE ŞCOALĂ

• regimul de înalţime S+P+1E, 

• S construită desfăşurată = 2549,48 mp 

CLĂDIRE CENTRU RECUPERARE

• regimul de înalţime S+P+2E, 

• S construită desfăşurată = 2201,5 mp 
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