
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

privind   trecerea  unor  spaţii situate în imobilul indicativ cazarmă 2690 Otopeni  aflate 
în domeniul  public al  judeţului Ilfov, din  administrarea  Consiliului Judeţean Ilfov  în 

administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Codrii Vlăsiei’’
 al Judeţului Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

− Adresa Inspectoratului  Pentru Situaţii  de Urgenţă ,, Codrii Vlăsiei’’ al  Judeţului Ilfov  nr. 
1030000/27.08.2009 înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov  cu nr.  9064/27.08.2009;

− Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor înregistrată la Consiliul Judeţean 
Ilfov cu nr. _________2009 ;

− Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr._________2009;

− 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;

           Hotărârea  Consiliului Judeţean  Ilfov nr. 68/2006  privind  aprobarea  propunerii de 
trecere   a unor  spaţii situate  în imobilul  indicativ  de cazarmă  2690 Otopeni,  din domeniul 
public  al statului   şi administrarea  Ministerului  Apărării  Naţionale  în domeniul  public  al 
judeţului  Ilfov şi administrarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov.

      Hotărârea Guvernului nr.309/2007 privind  transmiterea  unei părţi  dintr-un imobil 
din domeniul   public  al  statului   şi  administrarea  Ministerului  Apărării  în domeniul 
public  al Judeţului  Ilfov şi administrarea  Consiliului  Judeţean Ilfov;



     Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004, privind principiile de organizare, funcţionarea şi 
atribuţiile serviciilor de urgenţă  profesioniste;

În conformitate cu prevederile  art.12 alin. (1) – alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;

În temeiul prevederilor  art. 45 alin. 3, art.91 alin. 1 lit. c, alin. 4 lit. a,  art.97, art.98 şi 
art.123,   din  Legea nr.215/2001 a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 
completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se  aprobă   trecerea   unor   spaţii  situate  în  imobilul  indicativ  cazarmă 2690 
Otopeni  aflate   în domeniul public al judeţului Ilfov, din  administrarea Consiliului Judeţean 
Ilfov   în   administrarea   Inspectoratului   pentru  Situaţii   de  Urgenţă  ,,Codrii  Vlăsiei’’ al 
Judeţului Ilfov.

       Art.2 Predarea-preluarea  spaţiilor   prevăzute  la  art. 1 se va face  pe bază de protocol 
încheiat între  părţile  interesate în termen  de 30 de zile  de la  adoptarea  hotărârii.

Art.3  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor   duce   la 
îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. ______



Din _______________2009

ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr. ______/____________ 2009

EXPUNERE DE MOTIVE
            
      În conformitate  cu   prevederile    art. 91, alin 1 lit. c  din Legea   nr.  215/2001 a 

administraţiei   publice   locale,  modificată   şi  completată,  Consiliul   Judeţean  Ilfov 

îndeplineşte  atribuţii  privind  gestionarea  patrimoniului  judeţului.

      Conform  prevederilor  art. 123  din  legea  sus  menţionată, consiliile  judeţene  hotărăsc 

ca  bunurile  ce aparţin  domeniului  public  de interes judeţean  să fie  date  în  administrare 

regiilor   autonome  şi instituţiilor  publice, să fie  concesionate  sau închiriate.

        Prin  adresa   nr. 1030000/27.08.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov  cu nr. 

9064 din 27.08.2009, Inspectoratul   pentru  Situaţii  de  Urgenţă  ,,  Codrii   Vlăsiei  ‚’’  al 

Judeţului  Ilfov  solicită Consiliului Judeţean Ilfov  repartizarea   unui   spaţiu corespunzător 

funcţionării Inspectoratului  pentru  Situaţii de Urgenţă ,,Codrii Vlăsiei’’ al  Judeţului Ilfov în 

conformitate   cu  Hotărârea Guvernului  nr. 1492/2004   privind principiile de organizare, 

funcţionarea  şi  atribuţiile  serviciilor  de  urgenţa  profesioniste,  deoarece  spaţiile  în  care 

funcţionează   nu corespund  necesităţilor  minime  de funcţionare   a instituţiei.

    Inspectoratul   pentru  Situaţii  de   Urgenţă  ,,  Codrii   Vlăsiei  ‚’’  al  Judeţului    Ilfov, 

menţionează   că spaţiul  minim  necesar  desfăşurării  activităţiilor  specifice   conform  nor-

mativelor  în vigoare   şi corespunzător  misiunilor   pe care  le are , este   de peste  1000 m.p. 

utili , fără  depozitele  şi magaziile   aferente, trebuind  să funcţioneze  şi  Centrul  Judeţean 

de Conducere  şi  Coordonare  a Intervenţiei  la Dezastre.

        Prin  Hotărârea   Consiliului Judeţean  Ilfov  nr. 68/2006    a fost   aprobată   propunerea 

de trecere a unor  spaţii  situate  în imobilul indicativ  cazarmă 2690 Otopeni, din  domeniul 



public al statului  şi administrarea  Ministerului  Apărării  Naţionale  în  domeniul public  al 

judeţului Ilfov  şi administrarea  Consiliului Judeţean  Ilfov  pentru  desfăşurarerea activităţii 

Centrului  Militar  Judeţean Ilfov, Inspectoratul Judeţean  pentru  Situaţii de Urgenţă şi  Servi-

ciul Public  de pază Obiective de interes Judeţean  Ilfov.

      Prin Hotărârea   Guvernului  nr. 309/2007 s-a aprobat  transmiterea  unei părţi   din 

imobilul   situat   în  oraşul   Otopeni   judeţul   Ilfov,  din domeniul   public   al  statului   şi 

administrarea  Ministerului  Apărării în domeniul  public  al Judeţului  Ilfov şi administrarea 

Consiliului  Judeţean Ilfov;

      În conformitate  cu prevederile  art.  12 din Legea nr.213/ 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.

        Titularul  dreptului  de proprietate  poate să posede, să folosească  bunul  şi  să dispună 

de  aceasta , în  condiţiile  actului  prin care  i-a  fost  dat  bunul în administrare . Dreptul  de 

administrare   va  putea  fi  revocat   numai  dacă  titularul  său  nu-şi  exercită  drepturile  şi  

nu-şi  execută  obligaţiile  născute  din  actul  de transmitere. 

        Faţă de cele menţionate, 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 



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr. ________/_____________2009

RAPORT

Prin  adresa   nr. 1030000/27.08.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov  cu nr. 9064 din 

27.08.2009, Inspectoratul  pentru  Situaţii de  Urgenţă ,, Codrii  Vlăsiei ‚’’  al Judeţului  Ilfov 

solicită Consiliului  Judeţean Ilfov  repartizarea   unui    spaţiu  corespunzător  funcţionării 

Inspectoratului   pentru   Situaţii  de  Urgenţă  ,,Codrii  Vlăsiei’’  al   Judeţului  Ilfov  în 

conformitate   cu  Hotărârea Guvernului  nr. 1492/2004   privind principiile de organizare, 

funcţionarea  şi  atribuţiile  serviciilor  de  urgenţa  profesioniste,  deoarece  spaţiile  în  care 

funcţionează   nu corespund  necesităţilor  minime  de funcţionare   a instituţiei.

    Inspectoratul   pentru  Situaţii  de   Urgenţă  ,,  Codrii   Vlăsiei  ‚’’  al  Judeţului    Ilfov, 

menţionează   că  spaţiul  minim  necesar  desfăşurării   activităţiilor  specifice   conform 

normativelor  în vigoare   şi corespunzător  misiunilor   pe care  le are , este   de peste  1000 

m.p.  utili  , fără  depozitele  şi magaziile   aferente, trebuind  să funcţioneze  şi  Centrul 

Judeţean  de Conducere  şi  Coordonare  a Intervenţiei  la Dezastre.

      În conformitate  cu   prevederile    art. 91, alin 1 lit. c  din Legea   nr.  215/2001 a 

administraţiei   publice   locale,  modificată   şi  completată,  Consiliul   Judeţean  Ilfov 

îndeplineşte  atribuţii  privind  gestionarea  patrimoniului  judeţului.

      Conform  prevederilor  art. 123  din  legea  sus  menţionată, consiliile  judeţene  hotărăsc 

ca  bunurile  ce aparţin  domeniului  public  de interes judeţean  să fie  date  în  administrare 

regiilor   autonome  şi instituţiilor  publice, să fie  concesionate  sau închiriate.



       Prin  Hotărârea   Consiliului Judeţean  Ilfov  nr. 68/2006    a fost   aprobată   propunerea 

de trecere a unor  spaţii  situate  în imobilul indicativ  cazarmă 2690 Otopeni, din  domeniul 

public al statului  şi administrarea  Ministerului  Apărării  Naţionale  în  domeniul public  al 

judeţului Ilfov  şi administrarea  Consiliului Judeţean  Ilfov  pentru  desfăşurarerea activităţii 

Centrului  Militar  Judeţean Ilfov, Inspectoratul Judeţean  pentru  Situaţii de Urgenţă şi  Servi-

ciul Public  de pază Obiective de interes Judeţean  Ilfov.

        Prin Hotărârea   Guvernului  nr. 309/2007 s-a aprobat  transmiterea  unei părţi  din 

imobilul   situat   în  oraşul   Otopeni   judeţul   Ilfov,  din domeniul   public   al  statului   şi 

administrarea  Ministerului  Apărării în domeniul  public  al Judeţului  Ilfov şi administrarea 

Consiliului  Judeţean Ilfov;

       În   conformitate  cu prevederile  art. 12 din Legea nr.213/ 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.

        Titularul  dreptului  de proprietate  poate să posede, să folosească  bunul  şi  să dispună 

de aceasta, în  condiţiile  actului  prin care  i-a  fost  dat  bunul în administrare . Dreptul  de 

administrare   va  putea  fi  revocat   numai  dacă  titularul  său  nu-şi  exercită  drepturile  şi  

nu-şi  execută  obligaţiile  născute  din  actul  de transmitere. 

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

hotărâre alăturat pe care îl supunem 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 Constantin



                                                                                                              

Anexă       

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale spaţiilor  din imobilul indicativ de cazarmă 2690 Otopeni,  aflat în domeniul public 
al judeţului Ilfov 

Locaţia părţii  de 
imobil  care se 
transmite  în 
administrare

Persoana juridică

de la care se 
transmite în 
administrare 

partea  din imobil

Persoana juridică

la care se 
transmite în 
administrare 

partea  din imobil

Partea  din  imobil 
care  se 

transmitere  în 
administrare

Caracteristici 
tehnice  ale  părţii 
din imobil  care  se 

transmite   în 
administrare

Judeţ Ilfov

Oraş Otopeni

Consiliul  Judeţean 
Ilfov

Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă 

,, Codrii  Vlăsiei’’ al 
judeţului  Ilfov

  


