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  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, dupa caz, casării, 
                a unor  bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Ilfov
                

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

-  Expunerea de motive a preşedintelui si vicepreşedinţilor inregistrată la Consiliul 

Judeţean Ilfov cu nr. .  .  .  .  .  .  .  . ;

-  Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov

cu nr.  .  .  .  .  .  .  .  . ;

-  Raportul de avizare al Consiliului de administratie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor si libertaţilor cetăţeneşti;

-  Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze si studii

economice;

-  Raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistică, lucrări

publice, arhitectura si administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000, pentru 

reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare si valorificare a activelor 

corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale;

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.841/1995, modificată si completată, privind procedurile 

de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apaţinând instituţiilor publice;

In temeiul art.91 alin (1) lit. c, lit. f, alin 4 lit. b, art.97, şi art.121 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;



HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării si, dupa caz, casării, a 

unor bunuri aflate în proprietatea privata a judeţului Ilfov, prevazute în Anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean  Ilfov vor aduce la 

indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE

                                  CRISTACHE RADULESCU

                                                                                                 Avizează

                                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI
                      
                                                                                         Monica TRANDAFIR

Nr. .  .  .  .  .

Din  .  .  .  .  .  .  .
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  Nr. ………/…….2011

    EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

modificată si completată, consiliul judeţean gestionează patrimoniul judeţului.

Pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării şi, după caz, casării, 

este necesar ca bunurile să se afle in domeniul privat al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică si regimul 

juridic al acesteia.

Valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, se 

realizeaza potrivit regulamentului prevazut in anexa nr.2 al Hotărarii Guvernului

nr.841/1995, modificată si completată, privind procedurile de transmitere fără plată şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice.

În cazul in care nu a fost oferit cel putin preţul de pornire al licitaţiei in condiţiile 

legale, instituţia publică deţinătoare, intocmeşte documentele de scoatere din 

funcţiune,declasare şi casare a bunurilor.

Faţă de cele menţionate am iniţiat Proiectul de Hotărâre alăturat pe care il 

supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

                                              PREŞEDINTE,
                                       CRISTACHE RADULESCU

VICEPREŞEDINTE                                                 VICEPREŞEDINTE  

     Gheorghe ROMAN                                                 Cristina MANICEA
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Nr. ………./…….. 2011
           

                    RAPORT

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

modificată si completată, consiliul judeţean gestionează patrimoniul judeţului.

Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, este 

necesar ca bunurile să se afle în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-

teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică si regimul juridic al 

acesteia.

Valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, se 

realizează potrivit regulamentului prevăzut în anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului 

nr.841/1995, modificată si completată, privind procedurile de transmitere fără plată şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice.

În cazul în care nu a fost oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei în condiţiile 

legale, instituţia publică deţinătoare întocmeşte documentele de scoatere din funcţiune, 

declasare şi casare a bunurilor.

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

Hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean 

Ilfov.

Direcţia Economica        Directia Administrativă                   Directia Juridică si
                                           si Protocol                                   Administraţie Publică 
Director executiv              Director                                           Director executiv           

Bogdan COSTEA            Ion PARVU                                      Irina SULIMAN 
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