
            

R O M Â N I A
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea iniţierii procedurii de concesionare prin licitaţie publică şi 
documentaţiei de atribuire a unor spaţii situate  în imobilul P+1 având locaţia în 

Bulevardul Voluntari nr.94-98(fostă Str. Şcolii nr.42) oraş Voluntari, aflat în domeniul 
public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov,
Având în vedere:

       -  Adresa  Asociaţiei  Clubului  Sportiv  Victoria  Bucureşti,  înregistrată  la 
Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.________din________2009;

    -  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 art.15 şi  art.16 din Legea  nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;
             -Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică modificată 
şi completată şi ale Normelor Metodologice din 2007 de aplicare ale Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006;  



  - În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), art.91 alin.  (1), lit.c) şi alin. (4) 
lit.a), art.97, art. 98 şi art. 123 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  iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a 
unor spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi sportive situate  în imobilul P+1 având 
locaţia în Bulevardul Voluntari nr.94-98(fostă Str. Şcolii nr.42) oraş Voluntari, având 
datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 a prezentei hotărâri, aflat în domeniul 
public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Art.2. Se aprobă studiul  de oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie 
publică a spaţiilor menţionate la art.1, în vederea desfăşurării de activităţi sportive 
prin formarea copiilor  şi  juniorilor  pentru sportul  de performanţă,  conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Se aprobă documentaţia  de atribuire  prin  licitaţie  publică a  spaţiilor 
menţionate  la  art.1,  în  vederea  desfăşurării  de  activităţi  sportive  prin  formarea 
copiilor şi juniorilor pentru sportul de performanţă, conform anexei nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.  Se aprobă constiuirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitaţia 
privind concesionarea spaţiilor având locaţia în oraşul Voluntari, judeţul Ilfov aflat în 
domeniul  public  al  judeţului  Ilfov  şi  administrarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  în 
componenţa prevăzută în anexa nr.4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Concesionarea se va face prin licitaţie publică în condiţiile legii, pe o 
perioadă de 10 ani, cu posibilităţi de prelungire.

Art.6.  Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze 
contractul de concesiune.

Art.7. Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.146/19.12.2007 se revocă.
Art.8. 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



Nr. ________ din ________2009

R A P O R T 

Prin  adresa  Asociaţiei  Clubului  Sportiv  Victoria  Bucureşti  înregistrată  la 

Consiliul Judeţean Ilfov cu nr._____/________preşedintele acesteia, domnul Nistor 

Adrian,  solicită concesionarea unor spaţii din clădirea P+1, având locaţia în B-dul 

Voluntari nr.94-98 din oraşul Voluntari, în vederea desfăşurării de activităţi sportive 

privind formarea copiilor şi juniorilor pentru sportul de performanţă. 

Imobilul având regimul de înălţime P+1 având locaţia în Bulevardul Voluntari 

nr.94-98 (fostă Str. Şcolii nr.42) oraş Voluntari, se află în domeniul public al judeţului 

Ilfov  şi  administrarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  în  baza  Hotărârii  Guvernului 

României nr.930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov precum 

şi al oraşelor şi comunelor din judeţeul Ilfov şi a protocoalelor ulterioare încheiate 

între părţile în cauză. 

În conformitate cu prevederile art.15 şi art.16 din Legea nr.213/1998 privind 

proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia  modificată  şi  completată, 

concesionarea  sau  închirierea  bunurilor  proprietate  publică  se  face  prin  licitaţie 

publică, în condiţiile legii, iar sumele încasate din închirierea sau din concesionarea 

acestora se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.

Potrivit  prevederilor  Ordonanţei  de  Urgenţă  nr.54/2006  privind  regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică modificată şi completată şi 

ale Normelor Metodologice din 2007 de aplicare ale acestei  ordonanţe,  consiliile 

judeţene  au  calitate  de  concedent  în  numele  judeţului,  iniţierea  concesionării  o 

poate avea acesta sau ca urmare a unei propuneri însuşite de acesta.

 Iniţierea  concesionării  trebuie  să  aibă  la  bază  efectuarea  unui  studiu  de 

oportunitate.

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



Conform  prevederilor  art.12  alin.  (2)  din  ordonanţa  de  urgenţă  amintită, 

concesionarea se aprobă pe baza studiului de opotunitate prin hotărâre a consiliilor 

judeţene. 

În baza studiului de oportumitate, concedentul,  în speţă Consiliul Judeţean 

Ilfov, elaborează caietul de sarcini al concesiunii. Conform anexei nr.2 la Normele 

Metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, caietul de sarcini 

face parte integrantă din documentaţia de atribuire.

Conform art.8 alin. (2) din Normele Metodologice amintite :”Documentaţia de 

atribuire  se aprobă prin  ordin,  hotărâre sau decizie  a  concedentului  după caz”. 

Totodată,  instrucţiunile  privind  organizarea  şi  desăşurarea  procedurii  de 

concesionare se elaborează de către concedent şi fac parte din documentaţia de 

atribuire.

Având în vedere cele sus menţionate, în temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), 

art.91 alin. (1), lit.c) şi alin. (4) lit.a), art.97, art. 98 şi art. 123 din Legea 215/2001 a 

administraţiei  publice  locale,  republicată, modificată  şi  completată,  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 CONSTANTI N                                   Bogdan COSTEA      
     

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
                                                           DIRECTOR EXECUTIV,

Irina SULIMAN

                                                           COMPARTIMENT PATRIMONIU,
                                                                 Delia-Cristina POPESCU



Nr. ________ din ________2009

EXPUNERE   DE  MOTIVE

Imobilul  având regimul  de înălţime P+1 având locaţia în Bulevardul  Voluntari 

nr.94-98 (fostă Str. Şcolii nr.42) oraş Voluntari, se află în domeniul public al judeţului 

Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, în baza Hotărârii Guvernului României 

nr.930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov precum şi al oraşelor şi 

comunelor din judeţeul Ilfov şi a protocoalelor ulterioare încheiate între părţile în cauză.

Prin adresa Asociaţiei Clubului Sportiv Victoria Bucureşti înregistrată la Consiliul 

Judeţean  Ilfov  cu  nr._____/________preşedintele  acesteia,  domnul  Nistor  Adrian, 

solicită concesionarea unor spaţii  din clădirea P+1, având locaţia în B-dul Voluntari 

nr.94-98  din  oraşul  Voluntari,  în  vederea  desfăşurării  de  activităţi  sportive  privind 

formarea copiilor şi juniorilor pentru sportul de performanţă.

În  conformitate  cu  prevederile  art.15  şi  art.16  din  Legea nr.213/1998  privind 

proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia  modificată  şi  completată, 

concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, 

în condiţiile legii, iar sumele încasate din închirierea sau din concesionarea acestora se 

fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.

Potrivit  prevederilor  Ordonanţei  de  Urgenţă  nr.54/2006  privind  regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică modificată şi completată şi ale 

Normelor Metodologice din 2007 de aplicare ale acestei ordonanţe, consiliile judeţene 

au  calitate  de concedent  în  numele  judeţului,  iniţierea concesionării  o  poate  avea 

acesta sau ca urmare a unei propuneri însuşite de acesta.

 Iniţierea  concesionării  trebuie  să  aibă  la  bază  efectuarea  unui  studiu  de 

oportunitate.

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



Conform  prevederilor  art.12  alin.  (2)  din  ordonanţa  de  urgenţă  amintită, 

concesionarea se aprobă pe baza studiului  de opotunitate prin hotărâre a consiliilor 

judeţene. 

În baza studiului de oportumitate, concedentul, în speţă Consiliul Judeţean Ilfov, 

elaborează  caietul  de  sarcini  al  concesiunii.  Conform  anexei  nr.2  la  Normele 

Metodologice de aplicare a Ordonanţei  de Urgenţă a Guvernului  nr.54/2006 privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, caietul de sarcini face 

parte integrantă din documentaţia de atribuire.

Conform art.8  alin.  (2)  din  Normele  Metodologice  amintite  :”Documentaţia  de 

atribuire se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului după caz”. 

Având în vedere cele sus menţionate,  în temeiul  prevederilor  art.  45 alin.(3), 

art.91 alin.  (1), lit.c) şi alin. (4) lit.a), art.97, art. 98 şi art. 123  din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, 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
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