
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
CT DE

privind darea în administrare la Consiliul local al oraşului Buftea  şi Consiliul local 
al comunei Mogoşoaia a  obiectivului de investiţii  „Canal colector Buftea-

Bucureşti, tronson Ilfov”  aflat în  proprietatea  publică a Judeţului Ilfov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Buftea nr. ................./...................2009

-    Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoşoaia nr. ............../................2009

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov   nr………/……...... 2009;

- Raportul Direcţiei Lucrări Publice nr……./ …...…...2009;

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze şi  studii 

economice;

- 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  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

 In  temeiul  prevederilor  art.12  din  Legea  nr.213/1998  –„privind  proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia”, modificată şi completată,  precum şi art. 91 alin. (1) 
lit.”c”,  şi alin. (4) lit.”a”, art. 97, art.120 şi art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001- a 
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată.



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă darea în administrare la Consiliul local al oraşului Buftea a  obiectivului 
de investiţii  „Canal colector Buftea-Bucureşti, tronson Ilfov”  aflat în  proprietatea 
publică a Judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov , cu următorii 
indicatorii aşa cum rezultă din anexa care face parte din prezenta hotărâre.

-VALOAREA FINALĂ :                                10.902.515,15 lei 

- lungimea tronsonului Buftea:                        3,929 km

-diametre:                    Dn=100 mm, tuburi beton

    Dn=800 mm, tuburi riflate PEID MAGNUM

Art.  2.  Se  aprobă  darea  în  administrare  la  Consiliul  local  al  comunei  Mogoşoaia  a 
obiectivului  de  investiţii  „Canal  colector  Buftea-Bucureşti,  tronson  Ilfov”  aflat  în 
proprietatea  publică a Judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, cu 
următorii indicatorii aşa cum rezultă din anexa care face parte din prezenta hotărâre.

-VALOAREA FINALĂ :                                   13.997.931,10 lei 

- lungimea tronsonului Buftea :                          5,021 km

-diametre:                             Dn=100 mm, 

 Dn=1250 mm, tuburi din beton 

Art.3. Predarea-preluarea obiectivului de investititii  prevăzut la art.1 şi art.2 se face pe 
bază de procesele-verbale de predare primire între părţile interesate.

Art.4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, să semneze  procesele-
verbale de predare -primire a obiectivului de investiţie  „Canal colector ape uzate  Buftea-
Bucureşti, tronson Ilfov”.

 Art.5.  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
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