
                 
  R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV

PROIECT DE HOTĂRÂRE
 

privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov a unui imobil 
aflat în domeniul public al judeţului Ilfov situat în comuna Baloteşti, sat Săftica 

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:
- Adresa Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov nr.12773/16.07.2012, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.5932/20.07.2012;
- Expunerea de motive a Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată sub nr. _______ din ________ ;
-  Raportul   comun  al  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrat sub nr. ________ din ________ ;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi 

studii economice a Consiliului Judeţean Ilfov; 
-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare 

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

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

- Raportul comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, 
protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism; 

-  Anexa  nr.1  la  Hotărârea  Guvernului  nr.930/2002  privind  atestarea 
domeniului  public  al  judeţului  Ilfov,  precum şi  al  oraşelor  şi  comunelor  din 
judeţul Ilfov, modificată şi completată;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.34/16.05.2012 privind revocarea 
unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov;
         -  În conformitate cu prevederile art.123 din Legea nr.  215/2001 a 
administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi  completată  şi  ale 



prevederilor  art.866,  art.867  şi  art.868  din  Codul  civil  aprobat  prin  Legea 
nr.287/2009 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

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

HOTĂRÂŞTE :

Art.1. Se  aprobă  darea  în  administrare  Serviciului  de  Ambulanţă 
Bucureşti-Ilfov,  pe o  perioadă de ___ ani,  a  unui  imobil  aflat  în  domeniul 
public al judeţului Ilfov situat în comuna Baloteşti, sat Săftica, Calea Bucureşti 
nr.2A,  pentru  desfăşurarea  activităţilor  medicale  de  urgenţă,  imobil  având 
datele de identificare conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.2.  Predarea – preluarea spaţiilor prevăzute la art.1 se va face pe 
bază de protocol încheiat între părţile interesate.

Art.3. Obligaţia  Serviciului  de  Ambulanţă  Bucureşti-Ilfov,  va  fi  de  a 
achita lunar consumul privind utilităţile la acest imobil.

Art.4. Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                  PREŞEDINTE,
    Marian  PETRACHE

               AVIZEAZĂ,
                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                              Monica TRANDAFIR 

Nr._______
din ______2012



Nr._____/________2012

RAPORT

Imobilul – Staţia de Salvare Ilfov - situat în satul Săftica, comuna Baloteşti, Str. Calea 

Bucureşti, nr.2A, judeţul Ilfov, se află în domeniul public al judeţului Ilfov, conform anexei nr.1 

la  Hotărârea  Guvernului  nr.930/2002  privind  atestarea  domeniului  public  al  judeţului  Ilfov, 

precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, modificată şi completată.

Prin adresa Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov nr.12773/16.07.2012, înregistrată 

la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.5932  din  20.07.2012 s-a  solicitat  darea  în  administrare  a 

imobilului în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, respectiv în locaţia sus amintită. 

Menţionăm  faptul  că,  urmare  unei  solicitări  anterioare  a  Serviciului  de  Ambulanţă 

Bucureşti-Ilfov, pentru acest obiectiv a fost întocmit un proiect de hotărâre ce a fost prezentat 

în vederea dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Ilfov în şedinţa din data de 06.02.2012. 

După  aprobare,  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.8/06.02.2012  a  fost  comunicată 

Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov în vederea exercitării controlului de legalitate. 

Prin  adresa  2818/FN/29.02.2012  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.1585/01.03.2012,  Instituţia  Prefectului  Judeţului  Ilfov  a  solicitat  Consiliului  Judeţean Ilfov 

revocarea hotărârii menţionate.

Astfel, prin art.8 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.34/16.05.2012 a fost aprobată 

revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.8/06.02.2012.

Prin  noua  adresă  a  Serviciului  de  Ambulanţă  Bucureşti-Ilfov  nr.12773/16.07.2012, 

înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.5932  din  20.07.2012,   se  solicită  analizarea 

posibilităţii ca darea în administrare a imobilului în cauză, să fie dată pe o perioadă de minim 

trei ani astfel încât Substaţia de Ambulanţă Săftica să posede toate autorizaţiile necesare unei 

funcţionări legale. Menţionăm faptul că hotărârea anterioară, ulterior revocată, a fost aprobată 

darea  în  administrare  Serviciului  de  Ambulanţă  Bucureşti-Ilfov,  pe  o  perioadă  de  1  an,  a 

acestui imobil.

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



Motivează  acest  lucru  prin  faptul  că  în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare  fiecare 

substaţie de ambulanţă este evaluată din doi în doi ani de către Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi autorizată din trei în trei ani de către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti,  decizia  de  evaluare  aliberată  de  CNAS  fiind  valabilă  doi  ani  şi  autorizaţia  de 

funcţionare eliberată de DSPMB fiind valanilă trei ani. 

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

administraţiei  publice  locale,  republicată,  Consiliul  Judeţean  îndeplineşte  atribuţii  privind 

gestionarea patrimoniului judeţului.

Potrivit  art.866,  art.867  şi  art.868  din  Codul  civil  aprobat  prin  Legea  nr.287/2009 

republicată  în  temeiul  art.218 din  Legea nr.71/2011 modificată  şi  completată,  coroborat  cu 

art.123  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 

completată,  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.

Predarea-preluarea imobilului în cauză, se va realiza prin protocol, încheiat între părţile 

interesate. Datele de identificare ale imobilului se regăsesc în anexa ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont de faptul că Substaţia de Ambulanţă 

Săftica  –  Baloteşti,  judeţul  Ilfov,  din  cadrul  Serviciului  de  Ambulanţă  Bucureşti-Ilfov  are 

personalitate  juridică,  am  întocmit  prezentul  raport  pentru  a  însoţi   proiectul  de  hotărâre 

alăturat.

DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE,                DIRECŢIA ECONOMICĂ,
       DIRECTOR EXECUTIV       DIRECTOR EXECUTIV
  Gabriel-Mihai CONSTANTIN           Bogdan COSTEA

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV,

Ionel Florin NAE 

          COMPARTIMENT PATRIMONIU,
     Delia - Cristina  POPESCU



Nr._____/________2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin adresa Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov nr.12773/16.07.2012, înregistrată 

la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.5932  din  20.07.2012 s-a  solicitat  darea  în  administrare  a 

imobilului  în  care  aceştia  îşi  desfăşoară  activitatea,  respectiv  în  locaţia  din  satul  Săftica, 

comuna Baloteşti, Str. Calea Bucureşti, nr.2A, judeţul Ilfov. 

Imobilul – Staţia de Salvare Ilfov - se află în domeniul public al judeţului Ilfov, conform 

anexei  nr.1  la  Hotărârea  Guvernului  nr.930/2002  privind  atestarea  domeniului  public  al 

judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, modificată şi completată.

Menţionăm  faptul  că,  urmare  unei  solicitări  anterioare  a  Serviciului  de  Ambulanţă 

Bucureşti-Ilfov, pentru acest obiectiv a fost întocmit un proiect de hotărâre ce a fost prezentat 

în vederea dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Ilfov în şedinţa din data de 06.02.2012. 

După  aprobare,  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.8/06.02.2012  a  fost  comunicată 

Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov în vederea exercitării controlului de legalitate. 

Prin  adresa  2818/FN/29.02.2012  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.1585/01.03.2012,  Instituţia  Prefectului  Judeţului  Ilfov  a  solicitat  Consiliului  Judeţean Ilfov 

revocarea hotărârii menţionate.

Astfel, prin art.8 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.34/16.05.2012 a fost aprobată 

revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.8/06.02.2012.

Prin  noua  adresă  a  Serviciului  de  Ambulanţă  Bucureşti-Ilfov  nr.12773/16.07.2012, 

înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.5932  din  20.07.2012,  se  solicită  analizarea 

posibilităţii ca darea în administrare a imobilului în cauză, să fie dată pe o perioadă de minim 

trei ani astfel încât Substaţia de Ambulanţă Săftica să posede toate autorizaţiile necesare unei 

funcţionări legale. Menţionăm faptul că hotărârea anterioară, ulterior revocată, a fost aprobată 

darea  în  administrare  Serviciului  de  Ambulanţă  Bucureşti-Ilfov,  pe  o  perioadă  de  1  an,  a 

acestui imobil.

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



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

administraţiei  publice  locale,  republicată,  Consiliul  Judeţean  îndeplineşte  atribuţii  privind 

gestionarea patrimoniului judeţului.

Potrivit  art.866,  art.867  şi  art.868  din  Codul  civil  aprobat  prin  Legea  nr.287/2009 

republicată  în  temeiul  art.218 din  Legea nr.71/2011 modificată  şi  completată,  coroborat  cu 

art.123  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 

completată,  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.

Predarea-preluarea imobilului în cauză, se va realiza prin protocol, încheiat între părţile 

interesate. Datele de identificare ale imobilului se regăsesc în anexa ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.

Având în vedere cele menţionate, am iniţiat Proiectul de Hotărâre alăturat pe care îl 

supunem spre analiză şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
  Marian PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                                 VICEPREŞEDINTE,
             Mihai BARBU                               Cristina MANICEA



      
              ANEXA LA HOTĂRÂREA

                                            CONSILIULUI JUDEŢEAN ILFOV  Nr.____din ______2012

DATE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI  AFLAT
 ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ILFOV

Locaţia 
imobilului care 

se dă în 
administrare

Persoana 
juridică  la 

care se 
transmite în 
administrare 

imobilul

Imobilul care se 
transmite în 
administrare

Caracteristici tehnice ale 
imobilului care se transmite în 

administrare

Satul Săftica, 
comuna 

Baloteşti, Strada 
Calea Bucureşti, 

nr.2A, 
judeţul Ilfov

Servicul de 
Ambulanţă al 
judeţului Ilfov 

Săftica – 
Baloteşti, 

judeţul Ilfov

• Clădiri 
 regim de înălţime:P, 

• Teren aferent

S cons. imobil cf. intabulare = 629 mp

Valoare inventar imobil =
305.622 RON

Steren= 2043 mp 
(2080 mp din măsurătorile 
cadastrale)
Valoare inventar teren 
=533.013 RON
 
Planul de amplasament şi 
delimitare a imobilului face 
parte integrantă din prezenta
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