
ROMANIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean 
Ilfov in Comisia judeteana de aplicare a prevederilor Legii 

fondului funciar

Consiliul Judetean Ilfov

Avand in vedere: 

- Adresa Institutiei Prefectului - Judet Ilfov, nr………………..

 inregistrata la Consiliul Judetean Ilfov cu nr. …/………2012

- Expunerea de motive a presedintelui si vicepresedintilor Consiliului Judetean

Ilfov nr……/……….2012

- Raportul directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ilfov,

nr……./…………..2012

- Raportul de avizare al Comisiei de administratie publica locala, juridica,

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de agricultura si protectia mediului 

                          Potrivit prevederilor art. 4 din Anexa la Hotararea Guvernului 

nr. 890/2005 pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  procedura  de 

constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului 

de  proprietate  private  asupra  terenurilor,  a  modelului  si  modului  de 

atribuire  a  titlurilor  de  proprietate,  precum  si  punerea  in  posesie  a 

proprietarilor , modificată şi completată.



si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile §i completarile 

ulterioare; 

In baza art. 45 alin. 5, art. 91 alin. 1 lit. f si art. 97 din Legea nr.

215/2001 a administraiei publice locale, republicata, modificata si completata 

HOTARASTE 

Art 1 Se desemneaza  domnul/doamna…………………. ca reprezentant al 

Consiliului Judetean Ilfov in Comisia judeteana de aplicare a prevederilor 

Legii fondului funciar. 

Art. 3 Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr. 24/2008 isi inceteaza 

aplicabilitatea.

Art. 2 Directiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ilfov vor 

aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

PRESEDINTE

MARIAN PETRACHE

Avizeaza

Secretar al Judetului

Monica Trandafir

Nr……
Din………



ROMANIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr……………………….

EXPUNERE DE MOTIVE 

Potrivit prevederilor art. 4 alin 1 din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 

890/2005  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  procedura  de 

constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului 

de  proprietate  private  asupra  terenurilor,  a  modelului  si  modului  de 

atribuire  a  titlurilor  de  proprietate,  precum  si  punerea  in  posesie  a 

proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia judeteana 

este numite prin ordin al prefectului si va avea urmatoarea componenta: 

a) prefectul   presedintele comisiei; 

b)  subprefectul  desemnat  de  prefect    in  caz  de  indisponibilitate 

determinate  de  boale,  demisie  sau  suspendare  a  prefectului  preia 

prerogativele acestuia; 

c) secretarul general al institutiei prefectului   secretarul comisiei; 

d) directorul directiei de contecios administrativ §i controlul legalitatii; 

e) directorul oficiului judetean de cadastru si publicitate imobiliara; 

e^l) directorul executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurale 

judeteana sau a municipiului Bucuresti; 

f) reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului; 

g) directorul sucursalei teritoriale a Administratiei Nationale "Imbunatatiri 

Funciare - S.A.;

h) un reprezentant desemnat de consiliul judetean 

i)  inspectorul-ref  al  inspectoratului  silvic  teritorial  sau  imputernicitul 

acestuia;



j) directorul directiei silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor -

Romsilva sau imputemicitul acestuia;

k) un reprezentant al Asociatiei Proprietarilor de Paduri din Romania; 

1) un reprezentant al Asociatiei Administratorilor de Paduri; 

m) un reprezentant al asociatiilor proprietarilor de terenuri agricole legal 

constituite; 
n) un reprezentant al unităţii de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dacă este cazul.

Fata  de  cele  precizate  mai  sus   am  initiat  Proiectul  de  hotarare 

alaturat, pe care il supunem spre dezbatere si adoptare Consihului Judetean 

Ilfov. 

PRESEDINTE
Marian Petrache

VICEPRESEDINTE, VICEPRESEDINTE,
Mihai Barbu Manicea Cristina



ROMANIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ______/_________

RAPORT 

Prin  Hotărarea  Guvemului  nr.  890/2005,  modificata  şi  completată,  a  fost 

aprobat   Regulamentul   privind   procedura   de   constituire,   atribuţiile  şi 

functionarea comisiilor  pentru stabilirea dreptului  de proprietate  privată  asupra 

terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum 

şi punerea în posesie a proprietarilor. 

Potrivit prevederilor art. 4 alin 1 din regulamentul menţionat, Comisia

judeţeană este numită prin ordin al prefectului şi va avea următoarea componenţă:

a) prefectul - preşedintele comisiei; 

b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinată de 

boală, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia; 

c) secretarul general al instituţiei prefectului - secretarul comisiei; 

d) directorul direcţiei de contecios administrativ şi controlul legalităţii; 

e) directorul oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară; 

e^l)  directorul  executiv  al  direcţiei  pentru  agricultură  şi  dezvoltare  rurală 

judeţeană sau a municipiului Bucureşti; 

f) reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului; 

g)  directorul  sucursalei  teritoriale  a  Administraţiei  Naţionale  "Imbunătăţiri 

Funciare" - S.A.; 

h) un reprezentant desemnat de consiliuI judeţean 

i) inspectorul-şef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia; 



j) directorul direcţei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sau 
împuternicitul acestuia; 

k) un reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din Romania; 

1) un reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Păduri; 

m)  un  reprezentant  al  asociaţiilor  proprietarilor  de  terenuri  agricole  legal 

constituite; 
n) un reprezentant al unităţii de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dacă este cazul.

Având  în  vedere  cele  precizate  şi  tinând  cont  de  prevederile  legale  in 

materie, am întocmit proiectul de hotărâre alăturat. 

DIRECTOR  EXECUTIV 
Irina   Suliman 

Sef Serviciu Juridic-Contencios,
Avizare Legalitate Acte, 

Adela-Steliana Ralea

Şef Birou Resurse Umane
Franco Pop


