
            

R O M Â N I A
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
 a unui spaţiu situat în comuna Baloteşti, sat Săftica, Calea Bucureşti nr. 2A, 

aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:
      -  Adresa  Serviciului  de  Ambulanţă  Bucureşti-Ilfov  nr.  6416/29.04.2010 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov nr. 3800/03.05.2010;

- Expunerea  de  motive   a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor   Consiliului 
Judeţean  Ilfov,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr. 
________/________2010;

-  Raportul  comun al  direcţiilor  de specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean 
Ilfov, înregistrat cu nr. ________/________2010;
              - 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 Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;

  - În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), art.91 alin. (1), lit.c) şi lit.f), art.97, 98 
precum  şi  a  art.124 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 darea  în folosinţă gratuită  Serviciului  de Ambulanţă  Bucureşti-
Ilfov  pe o perioadă de ............. ani, cu posibilitate de prelungire, a unui spaţiu situat în 
comuna Baloteşti, sat Săftica, Calea Bucureşti nr. 2A, aflat în domeniul public al judeţului 
Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov potrivit datelor de identificare prevăzute în 
anexa  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov în vederea semnării 
Contractului de comodat între părţile interesate. 

Art.3. Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 185/2009 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. 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__________2010



  ANEXA LA HOTĂRÂREA
                                                               CONSILIULUI JUDEŢEAN ILFOV  Nr.____din ______2010

DATE DE IDENTIFICARE ALE TERENULUI AFLAT
 ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ILFOV, CE URMEAZĂ A SE DA ÎN 

FOLOSINŢĂ GRATUITĂ SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ BUCUREŞTI-ILFOV
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R O M Â N I A
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV

Nr._______/________2010

EXPUNERE  DE  MOTIVE

Prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  1562/09.12.2009  privind  înfiinţarea  Serviciului  de 

ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului  Bucureşti şi al judeţului Ilfov, a fost înfiinţat 

Serviciul  de  ambulanţă  Bucureşti-Ilfov prin  reorganizarea  Serviciului  de  ambulanţă  al 

municipiului  Bucureşti,  Staţiei  Centrale  de  Transport  Sanitar  şi  Ambulanţă  Aeriană 

Bucureşti şi a Serviciului de ambulanţă al judeţului Ilfov, care au fost desfiinţate. 

Prin  adresa  nr.  6416/29.04.2010  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr. 

3800/03.05.2010 Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov solicită încheierea unui contract 

de comodat pentru spaţiul situat în comuna Baloteşti, sat Săftica, Calea Bucureştilor nr. 

2A, în care funcţionează Substaţia de Ambulanţă Săftica.

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

domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov conform 

Hotărârii Guvernului nr. 930/2002  privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, 

precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov.

În  conformitate  cu  prevederile  art.91  alin.  (1),  lit.”c”  din  Legea  nr.215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, Consiliul Judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

gestionarea patrimoniului judeţului.

Potrivit  prevederilor  art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea  publică  şi 

regimul  juridic  al  acesteia,  modificată  şi  completată,  Consiliul  Judeţean Ilfov poate  da 



imobile  în  folosinţă  gratuită,  pe  termen  limitat  persoanelor  fără  scop  lucrativ,  care 

desfăşoară activitate de  utilitate publică.

Totodată  în  baza  art.124  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 

republicată, modificată şi completată, 

“Consiliile  locale  şi  consiliile  judeţene  pot  da  în  folosinţă  gratuită,  pe  termen 

limitat,  bunuri  mobile  şi  imobile  proprietate  publică sau privată  locală  ori  judeţeană,  

după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere 

sau de utilitate publică ori serviciilor publice”

Predarea-preluarea terenului, se va realiza printr-un Contract de comodat ce se va 

încheia între părţile interesate.

Având în vedere cele prezentate, 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



R O M Â N I A
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV

Nr._______/________2010

R A P O R T

În  conformitate  cu  prevederile  art.91  alin.  (1),  lit.”c”  din  Legea  nr.215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, Consiliul Judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

gestionarea patrimoniului judeţului.

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

domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov conform 

Hotărârii Guvernului nr. 930/2002  privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, 

precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov.

Prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  1562/09.12.2009  privind  înfiinţarea  Serviciului  de 

ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului  Bucureşti şi al judeţului Ilfov, a fost înfiinţat 

Serviciul  de  ambulanţă  Bucureşti-Ilfov prin  reorganizarea  Serviciului  de  ambulanţă  al 

municipiului  Bucureşti,  Staţiei  Centrale  de  Transport  Sanitar  şi  Ambulanţă  Aeriană 

Bucureşti şi a Serviciului de ambulanţă al judeţului Ilfov, care au fost desfiinţate. 

Prin  adresa  nr.  6416/29.04.2010  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr. 

3800/03.05.2010 Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov solicită încheierea unui contract 

de comodat pentru spaţiul situat în comuna Baloteşti, sat Săftica, Calea Bucureştilor nr. 

2A, în care funcţionează Substaţia de Ambulanţă Săftica.



Durata  acordării  în  folosinţă  gratuită  va  fi  stabilită  de  Consiliul  Judeţean  Ilfov 

urmare supunerii spre dezbatere şi aprobare a prezentului proiect de hotărâre.

Ţinând cont de acest fapt, potrivit prevederilor art.17 din Legea nr.213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată coroborat cu 

art.124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, modificată şi 

completată,  unităţile  administrativ-teritoriale,  pot  da  imobile  în  folosinţă  gratuită,  pe 

termen limitat bunuri imobile proprietate publică persoanelor juridice fără scop lucrativ,  

care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. 

Predarea-preluarea spaţiului se va realiza printr-un Contract de comodat ce se va 

încheia între părţile interesate.   

Având în vedere cele prezentate, am întocmit Proiectul de Hotărâre alăturat care va 

fi supus spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE                     DIRECŢIA ECONOMICĂ,
               DIRECTOR EXECUTIV,                                DIRECTOR EXECUTIV,

            Gabriel Mihai Constantin                                           Bogdan Costea      
     

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                                    Serviciul Juridic-Contencios, 
           ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                                     Avizare Legalitate Acte
               DIRECTOR EXECUTIV,                                                      Şef serviciu

                       Irina Suliman                                                        Adela-Steliana Ralea

COMPARTIMENT PATRIMONIU,
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