
R O M Â N I A
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV

HOTĂRÂRE

privind aprobarea măsurătorilor cadastrale efectuate de către S.C.  TOPRO 
S.R.L pentru drumurile şi obiectivele aferente acestora (acostamente, şanţuri, 

trotuare în interiorul localităţii, poduri-podeţe) aflate în domeniul public al judeţului 
Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea intabulării acestora de 

către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

   - Adresa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov nr._____/________ 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.______ /________; 

   -  Adresa  S.C.  TOPRO  S.R.L.  nr._____/_______  înregistrată  la  Consiliul 
Judeţean Ilfov cu nr. _____/________;

    -  Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată sub nr……… din ……………..2009;

    - Raportul comun al direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrat sub nr. …………….din …………….2009;
              - 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;

- În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), art.91 alin. (1), lit.c), art.97, art.98 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 măsurătorile cadastrale efectuate de către S.C.  TOPRO S.R.L 
pentru  drumurile  şi  obiectivele  aferente  acestora  (acostamente,  şanţuri,  trotuare  în 
interiorul  localităţii,  poduri-podeţe)  aflate  în  domeniul  public  al  judeţului  Ilfov  şi 
administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea intabulării acestora de către Oficiul 
de Cadastru şi  Publicitate Imobiliară Ilfov,  având datele de identificare prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. 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
                                                                            

    
                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI
                                                                            Monica TRANDAFIR

Nr.____
din__________2009
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