
ROMÂNIA
  JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea  trecerii  în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov –

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, a  imobilului
Cămin Spital Bălăceanca (Centrul de Recuperare şi Reabilitare

Neuropsihiatrică Bălăceanca), situat în comuna Cernica, judeţul Ilfov,  aflat în
domeniul public al  comunei Cernica 

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

– Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor înregistrată la Consiliul
Judeţean Ilfov cu nr. _____/ ___________2009 ;

– Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.
_____/_______2009;

– Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

– Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii
economice;

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

– Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi
integrare europeană;

– Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială,
protecţia copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

– Hotărârea  Consiliului  Local  Cernica  nr.47/  31.07.2009  privind  darea  în
administrare  a  imobilului  Cămin  Spital  Bălăceanca  (Centrul  de  Recuperare  şi
Reabilitare  Neuropsihiatrică  Bălăceanca)  către  Consiliul  Judeţean  Ilfov-
D.G.A.S.P.C. Ilfov;

În  conformitate  cu  prevederile   art.12  şi  următoarele  din  Legea  nr.
213/1998 privind proprietatea  publică şi  regimul  juridic al  acesteia,  modificată şi
completată;

 



În temeiul art.91 alin.(1) lit. ,,c'',  lit. ,,f'', art.123 şi art.97 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi  completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se aprobă trecerea  în  administrarea Consiliului  Judeţean  Ilfov –
Direcţia  Generală de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Ilfov,  a   imobilului
Cămin Spital  Bălăceanca  (Centrul  de Recuperare şi  Reabilitare   Neuropsihiatrică
Bălăceanca), situat în comuna Cernica,  judeţul Ilfov, aflat în  domeniul public al
comunei Cernica, conform  Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Predarea-preluarea spaţiilor  menţionate la art.1 se face pe bază de
protocol  semnat de reprezentanţii  legali  ai  părţilor  interesate,  în  termen de 30 de
zile .

Art. 4  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI
Monica Trandafir

Nr. ______
Din _______________2009



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr. ______/____________ 2009

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit  prevederilor  Legii  nr.213  din  17  noiembrie  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 în condiţiile legii.

    Art.12 din Legea nr.213/1998 precizează totodată : ,,(1) Bunurile din domeniul

public pot fi date, dupa caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a

autorităţilor administraţiei  publice centrale şi locale,  a altor instituţii  publice de

interes naţional, judeţean sau local.

    (2) Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului

sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti

sau a consiliului local.

    (3) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să

dispună de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare.

Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-şi exercită

drepturile şi nu-şi execută obligaţiile născute din actul de transmitere.”

Prin  Hotărârea Consiliului  Local Cernica nr.47/ 31.07.2009 s-a aprobat

darea în administrare a imobilului Cămin Spital Bălăceanca (Centrul de Recuperare

 



şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bălăceanca) către Consiliul Judeţean Ilfov.

Având  în  vedere  faptul  că  Centrul  de  Recuperare  şi  Reabilitare

Neuropsihiatrică  Bălăceanca  se  află  în  subordinea  DGASPC  Ifov,  trecerea  în

administrare  se  face  între  Primăria Cernica  şi  Consiliul  Judeţean  Ilfov-DGASPC

Ilfov, urmând ca protocolul de predare-preluare să fie încheiat între Primăria Cernica

şi DGASPC Ilfov. 

Faţă de cele menţionate, am iniţiat Proiectul de hotărâre alăturat pe care îl

supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE,
Roman Gheorghe                                                                        Manicea Cristina 



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr. ________/_____________2009

RAPORT

Potrivit  prevederilor  Legii  nr.213  din  17  noiembrie  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 în condiţiile legii.

    Art.12 din Legea nr.213/1998 precizează totodată : ,,(1) Bunurile din domeniul

public pot fi date, dupa caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a

autorităţilor administraţiei  publice centrale şi locale,  a altor instituţii  publice de

interes naţional, judeţean sau local.

    (2) Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului

sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti

sau a consiliului local.

    (3) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să

dispună de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare.

Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-şi exercită

drepturile şi nu-şi execută obligaţiile născute din actul de transmitere.”

Potrivit dispoziţiilor art.123 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice

locale, republicată, modificată şi completată ,, (1) Consiliile locale şi consiliile

judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes

local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi

instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.”

 



Prin  Hotărârea Consiliului  Local Cernica nr.47/ 31.07.2009 s-a aprobat

darea în administrare a imobilului Cămin Spital Bălăceanca (Centrul de Recuperare

şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bălăceanca) către Consiliul Judeţean Ilfov.

Faţă  de  cele  menţionate  şi  prevederile  legale  în  vigoare,  am întocmit

prezentul raport pentru a însoţi  Proiectul de hotărâre alăturat în vederea  supunerii

spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov . 

 

 Direcţia Economică                                                                          Direcţia Juridică şi    
Director executiv,                                                                         Administraţie Publică 

Bogdan Costea                                                                                  Director executiv
                                                                                                     Irina Suliman 

     Direcţia Lucrări Publice
          Director executiv,                                         
           Gabriel Constantin

       Serviciul Patrimoniu şi                                                                         Serviciul Juridic-Contencios, 

    Administrare Drumuri Judeţene                                                                Avizare  Legalitate Acte

      Compartiment Patrimoniu                                                                                     Şef serviciu

                                                                                                                      Adela Steliana Ralea 



Anexa 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov 

Nr._______/__________2009

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului  -  Cămin Spital Bălăceanca (Centrul de Recuperare şi

Reabilitare  Neuropsihiatrică Bălăceanca), situat în comuna Cernica, sat
Bălăceanca, judeţul Ilfov,  aflat în  domeniul public al  comunei Cernica 

Nr.
crt.

Denumire
bun

Persoana juridică
de la care se dă în
administrare
imobilul

Persoana juridică 
la care se dă în
administrare
imobilul 

Elemente de identificare ale
imobilului

1. Cămin Spital
Bălăceanca  

Consiliul Local al
Comunei Cernica,
judeţul Ilfov

Consiliul Judeţean
Ilfov -D.G.A.S.P.C.
Ilfov

N-Spital Bălăceanca 
V-Ferma Spital Bălăceanca 
S-Andrei Vasile
E-DC 957
L-184 m, împrejmuire gard beton
S-0.7685 ha
Cv 35
Cc 1003/1
Parter+2 Corp A
Corp B+Corp C


