
R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării şi completării suprafeţei construite desfăşurate a unor 
imobile (construcţii şi teren aferent) aflate în domeniul public şi privat al judeţului 

Ilfov, ca urmare a efectuării măsurătorilor cadastrale

Consiliul Judeţean Ilfov:

- Adresele S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L  înregistrate la 
Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.10.876  din  19.10.2009,  nr.12.027  din 
19.11.2009, nr.12.271 din 27.11.2009, nr.12.619 din 10.12.2009, nr.045 din 
05.01.2010 şi  nr.082 din 06.01.2010;

- 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; 

-  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  administraţie  publică  locală, 
juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  a  libertăţilor 
cetăţeneşti;

- 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.  91  alin.(1)  lit.  c),  lit.  f)  şi  art.  97 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

HOTĂRÂŞTE :
Art.1. -   Se aprobă modificarea  şi  completarea  suprafeţei  construite 

desfăşurate a unor imobile (construcţii  şi  teren aferent),  aflate în domeniul 



public  şi  privat  al  judeţului  Ilfov  ca  urmare  a  efectuării  măsurătorilor 
cadastrale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. –  În vederea intabulării şi înscrierii în cartea funciară a imobilelor 
precizate la art.1, se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să 
semneze declaraţia autentică privind acordul diminuării suprafeţelor din acte, 
pentru  imobilele  a  căror  suprafaţă  din  măsurători  este  mai  mică  decât 
suprafaţa din acte cu peste 2%.

Art.3. -  În vederea intabulării şi înscrierii în cartea funciară a imobilelor 
precizate la art.1, se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să 
semneze  procesele-verbale  de  vecinătate  privind  acordul  majorării 
suprafeţelor din acte, conform împrejmuirii existente pentru imobilele a căror 
suprafaţă din măsurători este mai mare decât suprafaţa din acte cu peste 2%.
 

Art.4. -  În vederea intabulării şi înscrierii în cartea funciară a imobilelor 
precizate la art.1, se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să 
semneze declaraţia autentică pentru clarificările solicitate de către Oficiul de 
Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară  Ilfov  referitoare  la  imobilele  aflate  în 
domeniul  public  şi  privat  al  judeţului  Ilfov  necesare  pentru  completarea 
documentaţiilor depuse.

Art.5. -  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.45/16.11.1999, 
modificată  şi  completată  prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.41/31.07.2001,  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.47/29.05.2002  şi 
Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.150/19.12.2007  modificată  prin 
Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.37/18.03.2008,  se  modifică  şi  se 
completează corespunzător.

Art.6. -  Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                  PREŞEDINTE,
  Cristache RĂDULESCU

       CONTRASEMNEAZĂ 
                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                             Monica TRANDAFIR 

Nr._______
din ______2010
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