
 
 
 
 

ROMÂNIA 
  JUDEŢUL  ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea propunerii de trecere a  imobilului ,,Cazarma 1278” situat în comuna 
Brăneşti, judeţul Ilfov,  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: 

− Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor înregistrată la Consiliul Judeţean 
Ilfov cu nr. 1819/23.02.2009; 

− Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr. 
1820/23.02.2009; 

− 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 
şi art.91 alin.(1) lit. ,, c ''  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
modificată şi  completată  

 În temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
modificată şi  completată; 

 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1 Se aprobă propunerea de trecere a  imobilului ,,Cazarma 1278” situat în comuna 
Brăneşti, judeţul Ilfov, 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, necesar pentru 
asigurarea funcţionării unor servicii ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului 
Ilfov – garda de intervenţie şi pompieri pentru deservirea localităţilor din zona de est a 
judeţului şi pentru depozite speciale ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului 
Ilfov 

 Art.2 Trecerea imobilului menţionat la art.1 se face prin Hotărâre a Guvernului 
României. 

 Art.3 Predarea-preluarea imobilului  menţionat 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  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE, 

Cristache Rădulescu 

 

Contrasemnează  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Monica Trandafir 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ______ 

Din __________2009 

 



 

 

ROMÂNIA 
  JUDEŢUL  ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. ______/____________ 2009 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 Potrivit prevederilor Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică    
şi regimul juridic al  acesteia, modificată şi completată, statul sau unităţile administrativ-
teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public, în limitele şi în condiţiile legii. 

 În conformitate cu dispoziţiile legale în materie, trecerea unui bun din domeniul public 
al statului în domeniul  public al unităţii administrativ-teritoriale se face prin Hotărâre de 
Guvern, la cererea consiliului judeţean. 

 Întrucât cazarma 1278 este dezafectată, Consiliul Judeţean Ilfov solicită Guvernului, 
implicit Ministerului Apărării Naţionale, analizarea trecerii în domeniul public al judeţului 
Ilfov a imobilului situat în comuna Brăneşti, judeţul Ilfov, rămas dezafectat, pentru asigurarea 
funcţionării unor servicii.  

 Solicitarea se întemeiază pe faptul că în patrimoniul judeţului Ilfov nu se află imobile 
care să permită asigurarea funcţionării unor servicii ale Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al Judeţului Ilfov – garda de intervenţie şi pompieri pentru deservirea localităţilor din 
zona de est a judeţului şi pentru depozite speciale ale Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al Judeţului Ilfov. 

 Faţă de cele menţionate, am iniţiat Proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov. 

 

PREŞEDINTE, 

CRISTACHE RĂDULESCU 

 

VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE, 

Roman Gheorghe                                                                        Manicea Cristina  

 



 
 
 

ROMÂNIA 
  JUDEŢUL  ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. ________/_____________2009 
 

RAPORT 

 

 Potrivit prevederilor Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică    
şi regimul juridic al  acesteia, modificată şi completată, statul sau unităţile administrativ-
teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public, în limitele şi în condiţiile legii. 

 În conformitate cu dispoziţiile legale în materie, trecerea unui bun din domeniul public 
al statului în domeniul  public al unităţii administrativ-teritoriale se face prin Hotărâre de 
Guvern, la cererea consiliului judeţean. 

 Întrucât cazarma 1278 este dezafectată, Consiliul Judeţean Ilfov solicită Guvernului, 
implicit Ministerului Apărării Naţionale, analizarea trecerii în domeniul public al judeţului 
Ilfov a imobilului situat în comuna Brăneşti, judeţul Ilfov, rămas dezafectat, pentru asigurarea 
funcţionării unor servicii.  

 Solicitarea se întemeiază pe faptul că în patrimoniul judeţului Ilfov nu se află imobile 
care să permită asigurarea funcţionării unor servicii ale Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al Judeţului Ilfov – garda de intervenţie şi pompieri pentru deservirea localităţilor din 
zona de est a judeţului şi pentru depozite speciale ale Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al Judeţului Ilfov. 

Faţă de cele menţionate şi prevederile legale în vigoare, am întocmit Proiectul de 
hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov . 

    

Direcţia Economică                        Direcţia Lucrări Publice                             Direcţia Juridică şi                                          
Administraţie Publică 

       Director executiv,                              Director executiv                                           Director executiv 

         Bogdan Costea                                 Mihaela Voinea                                              Irina Suliman 

  

Compartiment Patrimoniu, 

Întocmit 

Consilier juridic Nicoleta Ştefan 



Anexă la  

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov 

Nr.________/__________2009        

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE  

 

a imobilului “Cazarmă 1278”, situat în comuna Brăneşti, judeţ Ilfov, care se transmite  
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 

domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov   

 

 

Nr. 
Crt. 

Locul unde 
este situat 
imobilul 
care se 

transmite 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 
imobilul 

Persoana 
juridică la care 

se transmite 
imobilul 

Codul de identificare din 
inventarul bunurilor 

aflate în administrarea 
Ministerului Apărării 

Naţionale, care alcătuiesc 
domeniul public al 

statului 

Caracteristicile 
tehnice ale 
imobilului 

1 Comuna 
Brăneşti, 
judeţul 

Ilfov 

Statul român, 
Ministerul 
Apărării 
Naţionale 

Judeţul Ilfov, 
Consiliul 

Judeţean Ilfov 

Imobil 1278 Suprafaţă teren 
31 ha 

Suprafaţă 
construcţii 3883 

mp 

 

 


