
R O M Â N I A
JUDEŢUL  ILFOV

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Judeţean Ilfov  pentru executarea unor lucrări de 
modernizare şi reparaţii la imobilul situat în Str. Calea Bucureşti nr.2A, comuna 
Baloteşti, sat Săftica, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea 

Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
  

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

         - Adresa Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov înregistrată la Consiliul 

Judeţean Ilfov cu nr. 8940 din 15.10.2012;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.80/29.08.2012;

- 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 a Consiliului Judeţean Ilfov; 

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare 

urbanistică, lucrări  publice, arhitectură şi  administrarea domeniului public al 

judeţului;



-  Raportul  de avizare al Comisiei  de servicii  publice, sociale, comerţ, 

privatizare şi integrare europeană;

Ţinând  seama de  Legea  nr.213/1998  privind  bunurile  proprietate 

publică, modificată şi completată.

În temeiul prevederilor art.45 alin.(3), art.91 alin.(1) lit.c), lit.f) precum şi 

art.97  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicată, 

modificată şi completată.

HOTĂRÂŞTE :

Art.1. (1) - Se aprobă  acordul Consiliului Judeţean Ilfov pentru  pentru 

executarea  unor  lucrări  de  modernizare  constând  în  înlocuirea  tâmplăriei 

deteriorate din lemn (ferestre şi uşi) în vederea etanşeizării corespunzătoare 

a  încăperilor,  a  unor  lucrări  de  reparaţii  la  grupurile  sanitare,  precum  şi 

zugrăvirea spaţiilor din imobilul situat în Str. Calea Bucureşti nr.2A, comuna 

Baloteşti, sat Săftica, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea 

Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

           (2) -  Lucrările se vor executa integral din fondurile Serviciului de 

Ambulanţă Bucureşti-Ilfov. 

Art.2.  - Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                PREŞEDINTE,
   Marian PETRACHE

           AVIZEAZĂ
                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                          Monica TRANDAFIR

Nr. ..............
din ..............2012



Nr._____/________2012

RAPORT

Conform anexei nr.1, cap.III, poz.6.6 din H.G. nr.930/2002, imobilul 

situat în Str. Calea Bucureşti nr.2A, comuna Baloteşti, sat Săftica, se află în 

domeniul public al judeţului Ilfov. 

În baza Hotărârii  Consiliului  Judeţean Ilfov nr.80/29.08.2012 acesta a 

fost dat în administrare, pe o perioadă de 3(trei) ani, Serviciului de Ambulanţă 

Bucureşti  Ilfov.  Predarea-preluarea  imobilului  s-a  efectuat  prin  protocol,  în 

baza inventarierii  spaţiilor de către comisiile desemnate de către cele două 

instituţii  şi  a  căror  constatări  sunt  consemnate  în  procesul-verbal 

nr.8926/15.10.2012.

Prin  adresa  Serviciului  de  Ambulanţă  Bucureşti-Ilfov 

nr.18607/15.10.2012, ni se solicită acordul privind executarea unor lucrări de 

reparaţii la grupurile sanitare, zugrăvirea tuturor încăperilor imobilului, precum 

şi înlocuirea tămplăriei de lemn (ferestre şi uşi) care este deteriorată şi nu mai 

asigură  o  etanşeitate  corespunzătoare  între  încăperi  şi  exterior.  Se 

menţionează că aceste lucrări vor fi efectuate pe cheltuială proprie.

Luând  în  considerare  prevederile  din  protocolul  amintit,  în  care  se 

specifică faptul că  :  Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov are personalitate 

juridică,  iar  exploatarea  şi  administrarea  imobilului  necesită  acţiuni 

permanente, darea în administrare conducerii instituţiei respective a imobilului  

amintit  (clădire  şi  teren),  se  va  realiza,  cu  condiţia,  ca  orice  lucrare  de  

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



intervenţie asupra acestora, indiferent de sursele de finanţare, să fie realizată  

numai cu acordul Consiliului Judeţean Ilfov. 

Având în vedere cele prezentate, am întocmit prezentul raport pentru a 

însoţi  proiectul de hotărâre alăturat.

        DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI        DIRECŢIA ECONOMICĂ,

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,         

        DIRECTOR EXECUTIV,                DIRECTOR EXECUTIV,

          Ionel Florin NAE                     Bogdan COSTEA
     
                         
 

     
            

   

                                                                              COMPARTIMENT PATRIMONIU,

                                                                        Delia - Cristina POPESCU
   



Nr._____/________2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Conform anexei nr.1, cap.III, poz.6.6 din H.G. nr.930/2002, imobilul 

situat în Str. Calea Bucureşti nr.2A, comuna Baloteşti, sat Săftica, se află în 

domeniul public al judeţului Ilfov. 

În baza Hotărârii  Consiliului  Judeţean Ilfov nr.80/29.08.2012 acesta a 

fost dat în administrare, pe o perioadă de 3(trei) ani, Serviciului de Ambulanţă 

Bucureşti  Ilfov.  Predarea-preluarea  imobilului  s-a  efectuat  prin  protocol,  în 

baza inventarierii  spaţiilor de către comisiile desemnate de către cele două 

instituţii  şi  a  căror  constatări  sunt  consemnate  în  procesul-verbal 

nr.8926/15.10.2012.

Prin  adresa  Serviciului  de  Ambulanţă  Bucureşti-Ilfov 

nr.18607/15.10.2012, ni se solicită acordul privind executarea unor lucrări de 

reparaţii la grupurile sanitare, zugrăvirea tuturor încăperilor imobilului, precum 

şi înlocuirea tămplăriei de lemn (ferestre şi uşi) care este deteriorată şi nu mai 

asigură  o  etanşeitate  corespunzătoare  între  încăperi  şi  exterior.  Se 

menţionează că aceste lucrări vor fi efectuate pe cheltuială proprie.

Luând  în  considerare  prevederile  din  protocolul  amintit,  în  care  se 

specifică faptul că  :  Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov are personalitate 

juridică,  iar  exploatarea  şi  administrarea  imobilului  necesită  acţiuni 

permanente, darea în administrare conducerii instituţiei respective a imobilului  

amintit  (clădire  şi  teren),  se  va  realiza,  cu  condiţia,  ca  orice  lucrare  de  

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



intervenţie asupra acestora, indiferent de sursele de finanţare, să fie realizată  

numai cu acordul Consiliului Judeţean Ilfov. 

Având  în  vedere  cele  sus  prezentate,  am  iniţiat  Proiectul  de 

Hotărâre  alăturat,  pe  care  îl  supunem  spre  analiză  şi  aprobare 

Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
  Marian PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                              VICEPREŞEDINTE,
             Mihai BARBU                      Cristina MANICEA
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