
R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 
privind acordul Consiliului Judeţean Ilfov  pentru executarea unor lucrări de 

racordare  la reţeaua stradală de canalizare pe terenul aflat în domeniul public al 
judeţului Ilfov, pentru imobilul Grup Şcolar ’’Nicolae Bălcescu’’ Voluntari, situat 

în B-dul Voluntari nr. 94-98, oraş  Voluntari

Consiliul Judeţean Ilfov:
Având în vedere:

-  Adresa  Grupului  Şcolar  ’’Nicolae  Bălcescu’’  Voluntari nr.  1173  din 
21.10.2010,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  9693  din 
22.10.2010;

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

-  Rapotul  comun  al  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului 
judeţean Ilfov înregistrat sub nr._______ din _________;

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală, 
juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  a  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 buget, finanţe, bănci, prognoze şi 
studii economice; 

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

Ţinând  seama  de  Legea  nr.213/1998  privind  proprietatea  publică  şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată.

În  temeiul  prevederilor  art.91  alin.(1) lit.  f  şi  art.97  din  Legea 
administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicată,  modificată  şi 
completată.



HOTĂRÂŞTE :

Art.1. Se aprobă  acordul Consiliului Judeţean Ilfov pentru executarea 
unor lucrări de racordare  la reţeaua stradală de canalizare pe terenul aflat în 
domeniul  public  al  judeţului  Ilfov,  pentru  imobilul  Grup  Şcolar  ’’Nicolae 
Bălcescu’’Voluntari, situat în B-dul Voluntari nr. 94-98, oraş  Voluntari.

Art.2.  Lucrările de  racordare la reţeaua stradală de canalizare  se vor 
executa  integral  din  fondurile  M.E.C.T.S. prin  Grupul  Şcolar  ’’Nicolae 
Bălcescu’’ Voluntari, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Grupul  Şcolar ’’Nicolae Bălcescu’’ Voluntari, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                  PREŞEDINTE,
   Cristache RĂDULESCU

          AVIZEAZĂ,
                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                       Monica TRANDAFIR 

Nr.________ 
din ________2010



Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov 
nr.______din__________2010

Bunul imobil aflat în 
domeniul public al 

judeţului Ilfov / 
locaţia

Tipul lucrării ce 
urmează a se 

executa
Beneficiarul 

lucrării
Condiţiile ce vor  trebui 

respectate pentru 
executarea lucrării

Teren aferent Grupului 
Şcolar “Nicolae 

Bălcescu” Voluntari
Bd. Voluntari nr.94-98

Racordare la reţeaua 
stradală de 
canalizare

Grupul Şcolar 
“Nicolae Bălcescu” 

Voluntari

• Să nu fie afectate 
celelalte reţele şi 
instalaţii

• Executantul autorizat 
al investiţiei este 
obligat să execute 
lucrări în condiţiile 
prevăzute de lege pe 
cheltuiala sa, fără nici 
o despăgubire din 
partea proprietarului 
terenului

• După finalizarea 
lucrării, suprafaţa de 
teren afectată să fie 
adusă la starea iniţială



Nr._____/________2010

RAPORT

În prezent,  terenul având locaţia în B-dul  Voluntari  nr.  94-98, oraş 
Voluntari, fostă Str. Şcolii nr.42, se află în domeniul public al judeţului Ilfov. 

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.52/28.10.2008,  a  fost 
trecut  imobilul  în  care  îşi  desfăşura  activitatea  Centrul  Şcolar  pentru 
Educaţie Incluzivă Voluntari , aflat în domeniul public al judeţului ilfov, din 
administrarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  în  domeniul  public  al  oraşului 
Voluntari şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Voluntari.

În  acest  sens,  s-a  încheiat  un  protocol  de  predare-preluare  între 
părţile în cauză.

Prin adresa Grupului Şcolar ’’Nicolae Bălcescu’’ Voluntari nr.1173 din 
21.10.2010,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  9693  din 
22.10.2010, unitatea şcolară menţionată ne aduce la cunoştinţă că este 
beneficiara  unei  finanţări  din  bugetul  M.E.C.T.S.,  conform  Hotărârii  de 
Guvern  nr.1033/2010,  în  scopul  reparaţiilor  la  sistemul  de  canalizare 
interioară şi exterioară şi reabilitare termică la clădirea în care aceştia îşi 
desfăşoară activitatea. 

Totodată, ţinând cont că terenul pe care se află acest imobil, se află 
în domeniul public al judeţului Ilfov, ne solicită acordul executării lucrărilor 
de racordare de la clădirea şcoală până la reţeaua stradală de canalizare. 

Aceste lucrări se vor executa cu respectarea următoarelor condiţii :
-  odată cu această racordare,  să nu fie afectate celelalte  reţele şi 

instalaţii;
-  executantul autorizat al investiţiei este obligat să execute lucrări în 

condiţiile prevăzute de lege pe cheltuiala sa, fără nici o despăgubire din 
partea proprietarului terenului;

- după finalizarea lucrării, suprafaţa de teren afectată să fie adusă la 
starea iniţială.

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



Ţinând  cont  de  art.2  din  Legea  nr.213/1998  privind  proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată:”Statul sau 
unităţile  administrativ-teritoriale  exercită  posesia,  folosinţa  şi  dispoziţia 
asupra bunurilor  care alcătuiesc  domeniul  public,  în  limitele  şi  condiţiile 
legii”.

Având  în  vedere cele  sus  prezentate,  precum şi  prevederile  Legii 
nr.215/2001  a  adminstraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 
completată,  am  întocmit  prezentul  Proiect  de  Hotărâre  privind  acordul 
Consiliului Judeţean Ilfov pentru executarea unor lucrări de racordare  la 
reţeaua  stradală  de  canalizare  pe  terenul  aflat  în  domeniul  public  al 
judeţului  Ilfov,  pentru  imobilul  Grup  Şcolar  ’’Nicolae  Bălcescu’’Voluntari, 
situat  în  B-dul  Voluntari  nr.  94-98,  oraş   Voluntari,  proiect  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

 

SERVICIUL PATRIMONIU ŞI ADMINISTRARE DRUMURI JUDEŢENE,
ŞEF SERVICIU, 

Adrian CIRIPIALĂ

COMPARTIMENT PATRIMONIU,
     Delia-Cristina POPESCU



Nr._____/________2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Terenul având locaţia în B-dul Voluntari nr. 94-98, oraş  Voluntari, fostă 
Str. Şcolii nr.42, se află în domeniul public al judeţului Ilfov. 

Prin adresa Grupului Şcolar ’’Nicolae Bălcescu’’ Voluntari nr.1173 din 
21.10.2010,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  9693  din 
22.10.2010,  unitatea  şcolară  menţionată  ne  aduce  la  cunoştinţă  că  este 
beneficiara unei finanţări din bugetul M.E.C.T.S., conform Hotărârii de Guvern 
nr.1033/2010,  în  scopul  reparaţiilor  la  sistemul  de  canalizare  interioară  şi 
exterioară  şi  reabilitare  termică  la  clădirea  în  care  aceştia  îşi  desfăşoară 
activitatea. 

Totodată, ţinând cont că terenul pe care se află acest imobil, se află în 
domeniul public al  judeţului Ilfov, ne solicită acordul executării  lucrărilor  de 
racordare de la clădirea şcoală până la reţeaua stradală de canalizare. 

Ţinând cont de art.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică 
şi  regimul  juridic  al  acesteia,  modificată  şi  completată:”Statul  sau  unităţile 
administrativ-teritoriale  exercită  posesia,  folosinţa  şi  dispoziţia  asupra 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public, în limitele şi condiţiile legii”.

Având  în  vedere  cele  sus  prezentate,  precum  şi  prevederile  Legii 
nr.215/2001  a  adminstraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 
completată, am iniţiat prezentul Proiect de Hotărâre privind acordul Consiliului 
Judeţean Ilfov pentru executarea unor lucrări de racordare la reţeaua stradală 
de  canalizare  pe  terenul  aflat  în  domeniul  public  al  judeţului  Ilfov,  pentru 
imobilul Grup Şcolar ’’Nicolae Bălcescu’’ Voluntari, situat în B-dul Voluntari nr. 
94-98, oraş  Voluntari, proiect  pe care îl supunem spre analiză şi aprobare 
Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

         VICEPREŞEDINTE,            VICEPREŞEDINTE,
          Gheorghe ROMAN                          Cristina MANICEA

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov
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