
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

                   privind   trecerea unui imobil( teren - construcţii) 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 Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr...................2010;

- Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean 
Ilfov, înregistrat cu nr.......................2010;

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

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de organizare  şi  dezvoltare 
urbanistică,  lucrări publice , arhirectură şi administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului

- Raportul  de avizare al Comisiei  de buget, finanţe, bănci, prognoze  şi 
studii economice; 

Potrivit   prevederilor  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.f, art.121, art. 97 din Legea  nr.215/2001 a 
administraţiei  publice  locale,  republicată, modificată şi completată



HOTĂRĂŞTE

Art.  1  Se  aprobă  trecerea  unui  imobil  (teren  -  construcţii)  din 
domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 
în  domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean 
Ilfov, având datele de indentificare cuprinse în anexa ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.               

          
          Art. 2   Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

                                                                        Avizează,                            
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. 
Din ................2010



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr _____ din _____  2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit  prevederilor  art.10, alin 2 din  Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia : 

 “ (1) Dreptul de proprietate publica inceteaza, daca bunul a pierit ori 

a fost trecut in domeniul privat.

            (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.”

Conform art.121 din Legea  nr.215/2001 a administraţiei  publice  locale, 

republicată, modificată şi completată:

    “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.”



În  temeiul  prevederilor  legale  sus  menţionate  propunem  trecerea 

imobilului (teren şi construcţii ), situat în localitatea Voluntari, Judeţul Ilfov 

Str. Şcolii nr. 42, indentificat cu o suprafaţă totală - conform  Incheierii nr. 

82320/2009-  de  60.835mp  şi  construcţiile  cu  Sc-9200mp.,  din  domeniul 

public  al  judeţului  Ilfov  şi  administrarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov   în 

domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

 Faţă de cele precizate am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care 

îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE

CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                  VICEPREŞEDINTE,
  
  Gheorghe Roman                                                             Cristina Manicea



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr _____ din _____  2010

RAPORT

Potrivit  prevederilor  art.10, alin 2 din  Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia : 

 “ (1) Dreptul de proprietate publica inceteaza, daca bunul a pierit ori 

a fost trecut in domeniul privat.

            (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.”

Conform art.121 din Legea  nr.215/2001 a administraţiei  publice  locale, 

republicată, modificată şi completată:

    “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.”



În  temeiul  prevederilor  legale  sus  menţionate  s-a  propus  trecerea 

imobilului ( teren şi construcţii ), având datele de indentificare cuprinse în 

anexa ce face parte integrantă din proiectul de hotărâre, din domeniul public 

al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov  în  domeniul 

privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Faţă de cele precizate am întocmit prezentul proiect de hotărâre pentru 

a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

        Direcţia Lucrări Publice                            Directia Juridică şi 
                                                                    Administraţie  Publica

        Director Executiv                                                     Director Executiv 
Gabriel Mihai Constantin                                                    Irina Suliman

Compartiment Patrimoniu                                    Serviciu  Juridic Contencios 
 Avizare Legalitate Acte                                                            

      Şef serviciu 
Adela Steliana Ralea 



Anexă
  la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr....../..........      

Date de identificare ale  imobilului teren situat în Oraş Voluntari 
judeţul Ilfov, propus a fi trecut din domeniul public 

al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 
 în domeniul privat al judeţului Ilfov şi 

administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

 

Nr. 
crt.

Locul unde 
este situat
imobilul 

Situatie juridica 
actuala

Situatie juridica
propusa

Codul de 
identificare 

din 
inventarul 
bunurilor 

Caracteristici 
tehnice ale 
imobilului

1.
Localitatea 
Voluntari
Judeţul 
Ilfov

Str. Şcolii 
nr. 42

Domeniul 
public al 
Judeţului 

Ilfov,
Administrator-

Consiliul 
Judeţean Ilfov

Domeniul 
privat al 
Judeţului 

Ilfov,
Administrator- 

Consiliul 
Judeţean Ilfov

 Suprafaţă 
totală cf. 
Incheierii 

nr. 
82320/2009,
60.835mp şi 
construcţiile 

cu Sc-
9200mp.
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