
            

R O M Â N I A
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV

HOTĂRÂRE

privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Lemnarilor din România
 a unui teren în suprafaţă de 200 mp aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi 

administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

      -  Adresa  Fundaţiei  Lemnarilor  din  România  nr.02  din  11.03.2009 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov nr.2667 din 11.03.2009;

    - 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 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) şi lit.f), art.97, 
98  precum  şi  a  art.124 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  darea în  folosinţă  gratuită  Fundaţiei  Lemnarilor  din 
România pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 200 mp aflat  în 
domeniul  public  al  judeţului  Ilfov şi  administrarea  Consiliului  Judeţean Ilfov 
potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa  ce face parte integrantă din 
prezenta  hotărâre,  în  vederea  amenajării  unei  gospodării  cu  caracter 
tradiţional.

Art.2.  Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în 
vederea semnării  Contractului  de comodat  între părţile  interesate,  conform 
anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.3. Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.48 din 27.03.2009 privind 
darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Lemnarilor din România a unui teren în 
suprafaţă de 200 mp aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea 
Consiliului Judeţean Ilfov, se revocă.

Art.4. 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

  ANEXA LA HOTĂRÂREA
                                                               CONSILIULUI JUDEŢEAN ILFOV  Nr.____din ______2009

DATE DE IDENTIFICARE ALE TERENULUI AFLAT
 ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ILFOV, CE URMEAZĂ A SE DA ÎN 

FOLOSINŢĂ GRATUITĂ FUNDAŢIEI LEMNARILOR DIN ROMÂNIA

Locaţia părţii 
de teren care 

se dă în 
folosinţă 
gratuită 

Persoana juridică din a cărei 
administrare se transmite 

partea de teren

Persoana juridică  în a cărei 
folosinţă gratuită se transmite 

partea de teren

Suprafaţa  de teren care se 
transmite în folosinţă gratuită

CALEA 
BUCUREŞTI 
NR.2(DN1), 
COMUNA 

BALOTEŞTI, 
SAT SĂFTICA

Consiliul Judeţean Ilfov Fundaţia Lemnarilor din 
România 200 mp
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