
ROMÂNIA
  JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind închirierea unor spaţii pentru buna funcţionare a activităţii unor 
direcţii din cadrul  aparatului de specialitate

al Consiliului Judeţean Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

− Expunerea de motive a preşedintelui  şi vicepreşedinţilor înregistrată la 
Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.......................2012;

− Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
nr.................2012;

− 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;

În  conformitate  cu  prevederile  art.1777  şi  următoarele  din   Codul 
Civil şi art. 13 lit. a din O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice  si  a 
contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  si  completările 
ulterioare,

În temeiul art.91 alin.(1) lit.d, lit. ,, f '', alin.5, lit.a şi art.97 din Legea 
nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 
completată;



HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă închirierea pe o perioadă de………………, a  unor 
spaţii, pentru buna funcţionare a activităţii unor direcţii din cadru  aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, potrivit datelor de identificare 
prevăzute anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2 Se mandatează domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov, 
să  negocieze  preţul  închirierii  spaţiilor  prevăzute  la  art.1  şi  să  semneze 
contractul de închiriere în cauză.

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

PREŞEDINTE,
MARIAN PETRACHE

Avizează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. ______
Din _______________2012



                                                        

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

Nr. ______/____________ 2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit  prevederilor  art.  102,  alin.3 din  Legea  nr.215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi  completată:

“Aparatul  de specialitate al  consiliului  judeţean este subordonat preşedin-

telui acestuia.”

Mai mult  decât  atât,   Preşedintele  consiliului  judeţean răspunde de 

buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care 

îl conduce.

Având în vedere faptul că sediul Consiliului Judeţean Ilfov, situat în 

Gheorghe  Manu  nr.  18,  sector  1  Bucureşti,  este  insuficient  pentru 

desfăşurarea   activităţii  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Judeţean 

Ilfov, propunem inchirierea unor spaţii pentru buna funcţionare a activităţii 

unor  direcţii  din  cadru   aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Judeţean 

Ilfov,

Conform art. 13 din O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de  achiziţie  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice  si  a 



contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  si  completările 

ulterioare:

    “Prezenta ordonanţa de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului 

de servicii care:

    a) are ca obiect cumpărarea  sau  închirierea, prin orice mijloace 

financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor 

asupra acestora.”

Faţă de cele menţionate, am iniţiat Proiectul de hotărâre alăturat pe 

care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
MARIAN PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                                          VICEPREŞEDINTE,
MIHAI BARBU                                                   MANICEA CRISTINA 



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

Nr. ______/____________ 2012
RAPORT

Potrivit  prevederilor  art.  102,  alin.3 din  Legea  nr.215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi  completată:

“Aparatul  de specialitate al  consiliului  judeţean este subordonat preşedin-

telui acestuia.”

Mai mult  decât  atât,   Preşedintele  consiliului  judeţean răspunde de 

buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care 

îl conduce.

Având în vedere faptul că sediul Consiliului Judeţean Ilfov, situat în 

Gheorghe  Manu  nr.  18,  sector  1  Bucureşti,  este  insuficient  pentru 

desfăşurarea   activităţii  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Judeţean 

Ilfov, se propune inchirierea unor spaţii pentru buna funcţionare a activităţii 

unor  direcţii  din  cadru   aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Judeţean 

Ilfov,

Conform art. 13 din O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de  achiziţie  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice  si  a 

contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  si  completările 

ulterioare:



    “Prezenta ordonanţa de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului 

de servicii care:

    a) are ca obiect cumpărarea  sau  închirierea, prin orice mijloace 

financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor 

asupra acestora.”

Faţă  de  cele  menţionate  şi  prevederile  legale  în  vigoare,  am  întocmit 

prezentul raport pentru a însoţi Proiectul de hotărâre alăturat .
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