
                 
  R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV

HOTĂRÂRE
 

privind darea în administrare Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor al judeţului Ilfov a unor spaţii din imobilul P+1, oraş Voluntari 

situat în str. Şcolii nr.42 aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi 
administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 

 
Consiliul Judeţean Ilfov:
Având în vedere:

-   Adresa  Serviciului  Public  Comunitar  de  Evidenţă  a  Persoanelor  al 
judeţului  Ilfov  nr.20788/13.03.2009,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 
nr.2768/13.03.2009 prin care solicită prelungirea contractului de comodat pentru 
spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea;

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

-  Raportul   comun  al  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului 
Judeţean Ilfov înregistrat sub nr. ______ din ___________ ;

-  Raportul  de avizare al  Comisiei  de buget,  finanţe,  bănci,  prognoze şi 
studii economice a Consiliului Judeţean Ilfov; 

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public al judeţului;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

- Ordonanţa  Guvernului  nr.84/2001  privind  infiintarea,  organizarea  si 
functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor; 

- Hotărârea Guvernului nr.930/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului  Ilfov,  precum şi  al  oraşelor  şi  comunelor  din  judeţul  Ilfov  şi  Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată 
şi completată;

- În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), 91 alin.(1) lit.  c),  alin.(4) lit.  a), 
lit.  f),  art.  97,  art.98 şi  art.123 alin.(1)  in Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, modificată şi completată;



HOTĂRÂŞTE :

Art.1. Se aprobă darea în administrare a unor spaţii din imobilul P+1 situat 
în oraşul Voluntari, str. Şcolii nr.42, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov din 
administrarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  administrarea  Serviciului  Public 
Comunitar  de  Evidenţă  a  Persoanelor  al  judeţului  Ilfov,  având  datele  de 
identificare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

 
Art.3. - Obligaţia Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al 

judeţului Ilfov, va fi de a achita lunar consumul privind utilităţile la aceste spaţii.

Art.4. Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                  PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

            Contrasemnează,
                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                              Monica TRANDAFIR 

Nr._______
din ________



      Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov 
nr.______din________2009

Datele de identificare ale spaţiilor din imobilul situat în Str. Şcolii nr.42 (fost Şos. 
Afumaţi nr.94-98) oraş Voluntari, ce urmează a fi date în administrare Serviciului 

Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov

 IMOBILUL  DIN  ORAŞ  VOLUNTARI,  AFLAT  ÎN  DOMENIUL  PUBLIC  AL 
JUDEŢULUI ILFOV 

 REGIM DE ÎNĂLŢIME: PARTER + 1ETAJ
 SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ, S = 1410 mp, 

Spaţiile  ce  urmează  a  fi  date  administrare  se  află  la  parterul 
imobilului conform schiţei ce face parte integrantă din anexa la prezenta 
hotărâre, având suprafeţele utile de S  = 55 mp, respectiv S = 14 ,50 mp, 
spaţii cu destinaţia de Arhivă Stare Civilă şi Serviciul de Stare Civilă.
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