
                                                     
                                                       ROMÂNIA
                                                   JUDEŢUL  ILFOV

                                CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii unui  imobil  din  domeniul public al Judeţului Ilfov şi 
administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în  domeniul privat  al Judeţului Ilfov şi 

administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

-    Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor înregistrată la Consiliul Judeţean 
Ilfov cu nr. _____/ ___________ 2011;
– Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 

_____/_______2011;
– 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;
– Raportul de avizare al comisiei de organizare şi dezvoltate urbanistică, lucrări publice, 

arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
– Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ,  privatizare  şi 

integrare europeană;
În conformitate  cu prevederile  art.9 alin.  (1),  art.12 alin.  (1) – alin.  (3) din Legea 

nr.213/1998  privind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia,  modificată  şi 
completată;

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

HOTĂRĂŞTE:



Art.  1  Se aprobă trecerea  din  domeniul  public  al  judeţului  Ilfov  şi  administrarea 
Consilului Judeţean Ilfov,  în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului 
Judeţean  Ilfov,  a  imobilului   identificat  conform Anexei  care  face  parte  integrantă  din 
prezenta hotărâre. 

Art.  2  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

Avizează ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. ______
Din _______________2011
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Nr. ______/____________ 2011 

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit prevederilor Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică 

şi  regimul juridic  al  acesteia,  modificată  şi  completată,  statul  sau unităţile  administrativ-

teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public, în limitele şi în condiţiile legii.

În  conformitate  cu  dispoziţiile  Legii  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 

republicată, modificată şi completată,  consiliul judeţean  îndeplineşte,  printre principalele 

atribuţii,  şi  cele  privind gestionarea  patrimoniului   judeţului,   patrimoniu care   cuprinde 

conform legii, bunurile care, potrivit legii, aparţin domeniului public al unităţii administrtiv-

teritoriale şi  domeniului privat al acestuia .

În conformitate cu prevederile art.10 alin. Din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată:

    ,, (2) Trecerea din domeniul public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarare a 

Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti 

sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel.”

Faţă de cele menţionate şi potriivt prevederilor legale în vigoare, am iniţiat Proiectul 

de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE,
Roman Gheorghe                                                                        Manicea Cristina 
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Nr. _____/____________2011

RAPORT

Potrivit prevederilor Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică 

şi  regimul juridic  al  acesteia,  modificată  şi  completată,  statul  sau unităţile  administrativ-

teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public, în limitele şi în condiţiile legii.

Potrivit dispoziţiilor art.119, art.120 şi art.121 din Legea nr.215/2001  a administraţiei 

publice locale, republicată, modificată şi completată : 

    ,,  Art.119 Constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile şi  

imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, domeniului pri-

vat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

        Art.120 (1) Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care,  

potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin  

lege de uz sau de interes public naţional.

    (2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesi-

zabile.

    Art.121 (1) Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri  

mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea 

acestora prin modalităţile prevăzute de lege.

    (2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun,  

dacă prin lege nu se prevede altfel.



    (3) Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local  

sau, după caz, a consiliului judeţean, cu votul majorităţii consilierilor locali sau judeţeni,  

după caz, în funcţie.

    (4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se face  

în condiţiile legii, pe baza unui raport de evaluare, însuşit de consiliul local.

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată:

    ,, (2) Trecerea din domeniul public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarare a  

Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure-

sti sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel.”

Faţă  de  cele  menţionate  şi  în  conformitate  cu   prevederile  legale  în  vigoare,  am 

întocmit  prezentul Raport pentru a însoţi  Proiectul de hotărâre alăturat în vederea supunerii 

spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov .  

 Direcţia Economică                                                                                                 Direcţia Juridică şi    
Director executiv,                                                                                                   Administraţie Publică 

Bogdan Costea                                                                                                            Director executiv 
Irina Suliman 

Direcţia Lucrări Publice
Director executiv,

Gabriel Mihai Constantin

       Şef Serviciul Patrimoniu şi                                                    Şef Serviciul Juridic-Contencios,
       Administrare Drumuri Judeţene                                                Avizare Legalitate Acte               
          Ciripială Adrian Dan                                                                      Adela Steliana Ralea



Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov
             nr.______/________2011

DATELE DE IDENTIFICARE  A IMOBILULUI

Nr.crt Locaţie imobil /delimitare teren Suprafaţă totală teren
din acte şi măsurată 
domeniul public al 

judeţului Ilfov

Suprafaţă detaşată 
 domeniul privat
al judeţului Ilfov

 

   1.

Satul Bălăceanca,  comuna Cernica, 
judeţul Ilfov

Tarlaua:  51,  parcelele  412,  414, 
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421

- Suprafaţa din acte: 
276.300.mp
- Suprafaţa 
măsurată:261.609 mp
conform Încheierii 
nr.2344/12.01.2011, 
înscris  în Cartea 
Funciară  nr.50398 
Cernica 

   76.000 mp
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