
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:

- Adresa domnilor Bercu Cristian, şi Basacopol Alexandru Roland, 
înregistrată  la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.9195/02.11.2011;

- Sentinţa Civilă nr.792/05.06.2009 a Tribunalului Bucureşti-Secţia a V-a 
Civilă;

- Decizia Civilă nr.72.A/09.03.2010 a Curţii de Apel Bucureşti-Secţia a 
IX-a Civilă şi Pentru Cauze Privind Proprietatea Intelectuală ;

- 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;
– Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltate  urbanistică, 

lucrări  publice,  arhitectură  şi  administrarea domeniului  public şi  privat  al 
judeţului;

În  conformitate  cu  prevederile  art.10  alin.2  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 imobilului  identificat conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre,  din  domeniul public al judeţului Ilfov  şi 
administrarea Consiliului  Judeţean Ilfov   în  domeniul privat al Judeţului Ilfov 
şi  administrarea  Consiliului  Judeţean Ilfov,  în  vederea  restituirii  în  natură  a 
imobilului în cauză.

Art.2  Trecerea  imobilului  în  domeniul  privat  al  judeţului  Ilfov  şi 
administrarea Consiliului Judeţean Ilfov se face în vederea restituirii în natură a 
imobilului menţionat la art.1,  pentru punerea în executare a  Sentinţei  Civile 
nr.792/05.06.2009  a  Tribunalului  Bucureşti-Secţia  a  V-a  Civilă  şi  Deciziei 
Civilă nr.72.A/09.03.2010 a Curţii  de Apel Bucureşti-Secţia a IX-a Civilă şi 
Pentru Cauze Privind Proprietatea Intelectuală. 

Art.3   Se împuterniceşte  preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov pentru 
aducerea la îndeplinire a celor  menţionate la art.1

Art. 4 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
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr. ______/____________ 2012 

EXPUNERE DE MOTIVE

 Având în vedere faptul că s-a solicitat din partea  domnilor Cristian A. 

Bercu,  cu  domiciliul   în  Bucureşti,  str.  Maria   Roseti,  nr,  37,  sector  2   şi 

Alexandru   Roland  A.  Basacopol   cu  domiciliul   în  Bucureşti,  str.  Eroilor 

Sanitari  nr. 14, sector 5, încă din  data de 02.11.2011,  prin adresa  înregistrată 

la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 9195/02.11.2011,   ca în termen de 30 de zile 

să se procedeze  de către Consiliul Judeţean Ilfov  la punerea  în executare a 

Sentinţei  Civile  nr.792/05.06.2009  a   Tribunalului   Bucureşti,  secţia  a  V-a 

civilă, respectiv a  Deciziei  Civile  nr. 72.A din 09.03.2010, Curtea  de Apel 

Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze  privind proprietatea intelectuală, 

că  aceste hotărâri judecătoreşti sunt definitive, irevocabile  şi învestite  cu titlu 

executoriu  şi  acest  lucru  nu  s-a  materializat  până  în  prezent,  este  imperios 

necesar, punerea în aplicare, în conformitate cu prevederile legale, a hotărârilor 

judecătoreşti în cauză.

           Prin Hotărârea Guvernului nr.930/2002 a fost atestat domeniul public al 

judeţului Ilfov precum şi al comunelor şi oraşelor din judeţul Ilfov, în Anexa 

nr.1,   Secţiunea III,   la  poz.13  regăsindu-se  -  Teren  sediu secţie  comuna 

Grădiştea, S- 7.000 mp , proprietatea publică a judeţului Ilfov, administrată de 

SC CONTRANS ILFOV S.A. 



Faţă de cele menţionate, în vederea punerii în executare a sentinţelor sus 

menţionate,  am iniţiat  Proiectul  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  în  vederea  restituirii  în  natură,  spre  dezbatere  şi 

aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE
MARIAN PETRACHE 

 VICEPREŞEDINTE                                                     VICEPREŞEDINTE 
MANICEA CRISTINA                                                        MIHAI BARBU 



Anexă la

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov

Nr._______/__________2012

DATE DE IDENTIFICARE 

Nr.
crt.

SITUAŢIA JURIDICĂ 
ACTUALĂ

DATE   DE 
IDENTIFICARE  

OBSERVAŢII 

1. DOMENIUL PUBLIC AL 
JUDEŢULUI ILFOV, 
AFLAT ÎN 
ADMINISTRAREA SC 
CONTRANS ILFOV SA 

TEREN SEDIU SECŢIE 
COMUNA GRĂDIŞTEA, 
JUDEŢUL ILFOV
SUPRAFAŢA- 7000 MP

POZIŢIA 13, 
SECŢIUNEA 
III, ANEXA 
NR.1 DIN 
HOTĂRÂREA 
GUVERNULUI 
NR.930/2002 

  



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr. _____/____________2012 

RAPORT

        În data de 02.11.2011,  prin adresa  înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov 

cu nr. 9195/02.11.2011 domnul  Cristian A. Bercu, cu domiciliul  în Bucureşti, 

str.  Maria   Roseti,  nr,  37,  sector  2   şi   domnul  Alexandru   Roland  A. 

Basacopol  cu domiciliul  în Bucureşti, str. Eroilor  Sanitari  nr. 14, sector 5,  au 

solicitat   ca în termen de  30  de zile    să se procedeze de către  Consiliul 

Judeţean  Ilfov   la    punerea   în  executare    a   Sentinţei    Civile   nr. 

792/05.06.2009  a Tribunalului Bucureşti Secţia V  Civilă  respectiv a Deciziei 

Civile nr. 72.A/09.03.2010  a  Curţii  de Apel  Bucureşti - IX Civilă şi pentru 

cauze  privind  proprietatea  intelectuală.         

       Prin  Sentinţa  Civilă  nr. 792 din  data de 05.06.2009, pronunţată  în 

Dosarul  nr.43718/3/2006,  Tribunalul   Bucureşti   anulează  Dispoziţia 

2/29.11.2006.  emisă de  Consiliul Judeţean Ilfov şi obligă  Consiliul  Judeţean 

Ilfov să  emită   dispoziţie  de restituire  în natură   a terenului în suprafaţă   de 

7000,23 m.p.  situat în comuna  Grădiştea, judeţul Ilfov   şi  înaintarea  copiei 

notificării   şi documentaţiei   către  Primăria  Grădiştea  pentru  soluţionarea 

acesteia  în ceea  ce priveşte  construcţiile precum şi   la plata  sumei de  1800 

lei cheltuieli de   judecată.

        Prin   Decizia  Civilă  nr. 72.A din 09.03.2010, Curţea  de Apel  Bucureşti 

schimbă în parte  sentinţa  în  sensul  că obligă  Consiliul Judeţean Ilfov  să 

restituie   în natură terenul în cauză în favoarea  contestatarilor.



      Prin Hotărârea Guvernului nr.930/2002 a fost atestat domeniul public al 

judeţului Ilfov precum şi al comunelor şi oraşelor din judeţul Ilfov, în Anexa 

nr.1,   Secţiunea III,   la  poz.13  regăsindu-se  -  Teren  sediu secţie  comuna 

Grădiştea, S- 7.000 mp , proprietatea publică a judeţului Ilfov, administrată de 

SC CONTRANS ILFOV S.A. 

În  vederea  restituirii  în  natură  a  imobilului  în  cauză,  este  necesară 

trecerea imobilului din  domeniul public al judeţului Ilfov  şi  administrarea 

Consiliului   Judeţean  Ilfov  în   domeniul  privat  al  Judeţului  Ilfov  şi 

administrarea Consiliului Judeţean Ilfov,  în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare.

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

prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

 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 serviciu Juridic-Contencios, 
         Administrare Drumuri Judeţene                                         Avizare Legalitate Acte 

        Ciripială Adrian Dan                                                                 Adela Steliana Ralea


