
Nr._____/________2009

EXPUNERE  DE  MOTIVE

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

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

Hotărârea  Guvernului  nr.474/2009.  În  anexa  nr.1  la  hotărârea  amintită  este  atestat 

domeniul public al judeţului Ilfov. Drumurile şi produrile fac parte din inventarul bunurilor 

care  aparţin  domeniului  public  al  judeţului  Ilfov  şi  sunt  prezentate  în  anexa  nr.1,  la 

secţiunea I – Drumuri, respectiv secţiunea II – Poduri. 

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.

Administratorul drumurilor şi podurilor menţionate în hotărârile de guvern amintite 

este Consiliul Judeţean Ilfov. Au fost intabulate de către O.C.P.I.Ilfov parte din  tronsoanele 

drumurilor judeţene DJ 100 şi DJ 301 B, documentaţiile fiind întocmite de către firma S.C. 

Topo Cad S.R.L. 

Prin Contractul de prestări servicii nr.3128/8/25.03.2009, a fost achiziţionat serviciul 

de  cadastru  şi  intabulare  pentru  obiectivul:  “Servicii  de  cadastru  şi  intabulare  pentru 

imobile(construcţii, teren, drumuri) din domeniul public şi privat al judeţului Ilfov”.  

Conform Documentaţiei de atribuire, prin caietul de sarcini, obiectivul specificat este 

întocmirea unei  documentaţii  tehnice cadastrale  complete,  în  scopul  înscrierii  în  cartea 

funciară a unor terenuri aparţinând domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi realizarea 

unor măsurători topografice pentru drumurile şi obiectivele aferente acestora(acostamente, 

şanţuri,  trotuare  în  interiorul  localităţii,  poduri-podeţe)  din  administrarea  Consiliului 

Judeţean Ilfov.

În  Hotărea Guvernului  României  nr.930/2002 modificată  şi  completată,  drumurile 

sunt  înregistrate  având element  de identificare  lungimea în km, conform HG 540/2000 
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privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 

utilitate privată deschise circulaţiei publice, iar podurile sunt înregistrate având element de 

identificare lungimea în km şi lăţimea în metri.

Urmare solicitării   Oficiului  de Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară Ilfov,  firma S.C. 

TOPRO S.R.L. nr.762/06.10.2009 a prezentat prin adresa nr. 10362/06.10.2009 una din 

problemele ridicate de această instituţie privind menţionarea suprafeţei drumurilor judeţene 

în  actele  de  atestare  a  domeniului  public  al  judeţului  Ilfov,  deoarece  O.C.P.I.  Ilfov 

intabulează  suprafeţe  şi  nu  lungimi  (în  documentaţiile  de  cadastru  trebuie  menţionată 

suprafaţa din acte, însă în actele de atestare a domeniului public al judeţului Ilfov, nu este 

specificată suprafaţa drumurilor ci lungimea acestora).

Măsurătorile  efectuate  de  S.C.  TOPRO.S.R.L.  pe  drumurile  judeţene,  implicit  a 

suprafeţelor aferente acestora,  sunt prezentate într-un tabel centralizator al lucrărilor de 

carte funciară depuse la O.C.P.I. Ilfov de către firma menţionată prin adresa înregistrată la 

Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.10362/06.10.2009. Tabelul prezentat va sta la baza întocmirii 

proiectului de hotărâre amintit.

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

supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

  PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

          VICEPREŞEDINTE,                          VICEPREŞEDINTE,
                                 

           Gheorghe ROMAN                   Cristina MANICEA



Nr. ________ din ________2009

R A P O R T

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

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

Hotărârea  Guvernului  nr.474/2009.  În  anexa  nr.1  la  hotărârea  amintită  este  atestat 

domeniul public al judeţului Ilfov. Drumurile şi produrile fac parte din inventarul bunurilor 

care  aparţin  domeniului  public  al  judeţului  Ilfov  şi  sunt  prezentate  în  anexa  nr.1,  la 

secţiunea I – Drumuri, respectiv secţiunea II – Poduri. 

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.

Administratorul drumurilor şi podurilor menţionate în hotărârile de guvern amintite 

este Consiliul Judeţean Ilfov. Au fost intabulate de către O.C.P.I.Ilfov parte din  tronsoanele 

drumurilor judeţene DJ 100 şi DJ 301 B, documentaţiile fiind întocmite de către firma S.C. 

Topo Cad S.R.L.  Suprafeţele înscrise în cartea funciară a drumurilor judeţene respective 

ne sunt  prezentate în  procesul  verbal  de predare-primire a documentaţiilor   cadastrale 

înregistrat la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.4003/21.04.2009, anexat prezentei în copie.   

Prin Contractul de prestări servicii nr.3128/8/25.03.2009, a fost achiziţionat serviciul 

de  cadastru  şi  intabulare  pentru  obiectivul:  “Servicii  de  cadastru  şi  intabulare  pentru 

imobile(construcţii, teren, drumuri) din domeniul public şi privat al judeţului Ilfov”.  

Conform Documentaţiei de atribuire, prin caietul de sarcini, obiectivul specificat este 

întocmirea unei  documentaţii  tehnice cadastrale  complete,  în  scopul  înscrierii  în  cartea 

funciară a unor terenuri aparţinând domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi realizarea 

unor măsurători topografice pentru drumurile şi obiectivele aferente acestora(acostamente, 

şanţuri,  trotuare  în  interiorul  localităţii,  poduri-podeţe)  din  administrarea  Consiliului 

Judeţean Ilfov.
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În  Hotărea Guvernului  României  nr.930/2002 modificată  şi  completată,  drumurile 

sunt  înregistrate  având element  de identificare  lungimea în km, conform HG 540/2000 

privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 

utilitate privată deschise circulaţiei publice, iar podurile sunt înregistrate având element de 

identificare lungimea în km şi lăţimea în metri.

Urmare solicitării   Oficiului  de Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară Ilfov,  firma S.C. 

TOPRO S.R.L. nr.762/06.10.2009 a prezentat prin adresa nr. 10362/06.10.2009 una din 

problemele ridicate de această instituţie privind menţionarea suprafeţei drumurilor judeţene 

în  actele  de  atestare  a  domeniului  public  al  judeţului  Ilfov,  deoarece  O.C.P.I.  Ilfov 

intabulează  suprafeţe  şi  nu  lungimi  (în  documentaţiile  de  cadastru  trebuie  menţionată 

suprafaţa din acte, însă în actele de atestare a domeniului public al judeţului Ilfov, nu este 

specificată suprafaţa drumurilor ci lungimea acestora).

Măsurătorile  efectuate  de  S.C.  TOPRO.S.R.L.  pe  drumurile  judeţene,  implicit  a 

suprafeţelor aferente acestora,  sunt prezentate într-un tabel centralizator al lucrărilor de 

carte funciară depuse la O.C.P.I. Ilfov de către firma menţionată prin adresa înregistrată la 

Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.10362/06.10.2009. Tabelul prezentat va sta la baza întocmirii 

proiectului de hotărâre amintit.

  Având în vedere cele prezentate, am întocmit Proiectul de Hotărâre alăturat pe 

care îl supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

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

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV,

Irina SULIMAN

      COMPARTIMENT PATRIMONIU,
      Delia POPESCU



R O M Â N I A
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CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea măsurătorilor cadastrale efectuate de către S.C.  TOPRO 
S.R.L pentru drumurile şi obiectivele aferente acestora (acostamente, şanţuri, 

trotuare în interiorul localităţii, poduri-podeţe) aflate în domeniul public al judeţului 
Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea intabulării acestora de 

către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

   - Adresa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov nr._____/________ 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.______ /________; 

   -  Adresa  S.C.  TOPRO  S.R.L.  nr._____/_______  înregistrată  la  Consiliul 
Judeţean Ilfov cu nr. _____/________;

    -  Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată sub nr……… din ……………..2009;

    - Raportul comun al direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrat sub nr. …………….din …………….2009;
              - Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 
economice a Consiliului Judeţean Ilfov;
              - Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

    - Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie 
socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;
              - Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

    - În conformitate cu prevederile Legii 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), art.97, art.98 din 
Legea 215/2001 a  administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,



H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă măsurătorile cadastrale efectuate de către S.C.  TOPRO S.R.L 
pentru  drumurile  şi  obiectivele  aferente  acestora  (acostamente,  şanţuri,  trotuare  în 
interiorul  localităţii,  poduri-podeţe)  aflate  în  domeniul  public  al  judeţului  Ilfov  şi 
administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea intabulării acestora de către Oficiul 
de Cadastru şi  Publicitate Imobiliară Ilfov,  având datele de identificare prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

   P R E Ş E D I N T E,
                     Cristache RĂDULESCU
                                                                            

    
                                     AVIZEAZĂ,

                                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI
                                                                            Monica TRANDAFIR

Nr.____
din__________2009
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