
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE   HOTĂRÂRE
pentru  încetarea aplicabilităţii  Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov 

nr.133/30.11.2010 privind trecerea unor drumuri de interes local (DC 126 şi DC 29) 
aflate în domeniul public al comunei Găneasa,  din administrarea Consiliului Local 

al comunei Găneasa în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 
Consiliul Judeţean Ilfov

Având în vedere:
-   Hotărârea Consiliului Local Găneasa nr.12/12.04.2011;
 Expunerea  de  motive  a  preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  înregistrată  la  Consiliul 

Judeţean Ilfov cu nr.______/__________2011;
 Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov  înregistrat cu 

nr.______ /_________2011;
 Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 

economice;

 Raportul  de avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică,  apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

 Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltate  urbanistică,  lucrări 
publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

Ţinând seama de prevederile  Ordonanţei  de Guvern nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, modificată şi completată şi dispoziţiile Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare ;

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



HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Începând cu data prezentei, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ilfov nr.133/30.11.2010 privind trecerea unor drumuri de interes local (DC 126 
şi DC 29) aflate în domeniul public al comunei Găneasa, din administrarea Consiliului 
Local al comunei Găneasa în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov .

Art.2  Predarea-preluarea drumurilor  în  cauză  se  va  face  în  baza  unui  Proces-
Verbal  încheiat în teremen de 30 de zile.

Art.3 Direcţia Juridică şi Administraţie Publică,  Direcţia Economică şi Direcţia 
Lucrări Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir
  

Nr.______ 
Din  __________2011



ROMÂNIA  
JUDEŢUL  ILFOV

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.______/___________ 2011 

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.133/30.11.2010  a  fost  aprobată 
trecerea unor drumuri de interes local (DC 126 şi DC 29) aflate în domeniul public al 
comuei  Găneasa,  din  administrarea  Consiliului  Local  al  comunei  Găneasa  în 
administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei  publice locale, 
republicată,  modificată  şi  completată,  consiliul  judeţean  îndeplineşte  atribuţii  privind 
gestionarea patrimoniului judeţului.

Prin Hotărârea Consiliului Local Găneasa  nr.12/12.04.2011 s-a aprobat revocarea 
Hotărârii  nr.21/15.10.2010  de  dare  în  administrare  a  drumului  DC  126  Cozieni  km 
0+000-km 0+600 şi DC 29 Şindriliţa km 0+000-km 4+300 DJ 301 B din administrarea 
Consiliului Local al comunei Găneasa  în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

Faţă de cele precizate mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
am iniţiat  proiectul  de hotărâre  încetarea aplicabilităţii   Hotărârii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov  nr.133/30.11.2010,   pe  care  îl  supunem  spre  dezbatere  şi  adoptare  Consiliului 
Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE                                                                   VICEPREŞEDINTE
Roman Gheorghe                                                                       Manicea Cristina
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RAPORT

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.215/2001  administraţiei  publice  locale, 
republicată,  modificată  şi  completată,  consiliul  judeţean  îndeplineşte  atribuţii  privind 
gestionarea patrimoniului judeţului.

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.133/30.11.2010  a  fost  aprobată 
trecerea unor drumuri de interes local (DC 126 şi DC 29) aflate în domeniul public al 
comuei  Găneasa,  din  administrarea  Consiliului  Local  al  comunei  Găneasa  în 
administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Prin Hotărârea Consiliului Local Găneasa nr.12/12.04.2011 s-a aprobat revocarea 
Hotărârii  nr.21/15.10.2010  de  dare  în  administrare  a  drumului  DC  126  Cozieni  km 
0+000-km 0+600 şi DC 29 Şindriliţa km 0+000-km 4+300 DJ 301 B din administrarea 
Consiliului Local al comunei Găneasa  în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

Faţă  de  cele  menţionate   mai  sus   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 adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

Direcţia Lucrări Publice                                              Direcţia Juridică şi Administraţie 
Publică

     Director executiv                                                                                           Director executiv
   Gabriel Mihai Constantin                                                                                      Irina Suliman

                                                                                   
Şef Serviciul Patrimoniu  şi                                                                   
Administrare Drumuri Judeţene 
Adrian Ciripială                                                                                        Şef Serviciul Juridic-Contencios

Avizare Legalitate Acte 
Adela Steliana Ralea 


