
ROMÂNIA
  JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea unor terenuri, 

din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov,
în domeniul public al  statului şi administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale şi 

Turismului 

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

-    Adresa A.N.L. nr.33510/2010, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.11570/2010;
− Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor înregistrată la Consiliul Judeţean 

Ilfov cu nr.2514/28.03.2011;
− Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr.2515/28.03.2011;

− 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;
− Hotărârea Guvernului  nr.  239/2004 privind transmiterea  unor  terenuri  din proprietatea 

privată  a  statului  şi  din  folosinţa  gratuită  a  Agenţiei  Naţionale  pentru  Locuinţe  în 
proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale  şi  în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale

− În conformitate cu prevederile art.9 alin. (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;

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



HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă acordul de principiu al Consiliului Judeţean Ilfov pentru transmiterea 

unor terenuri, conform datelor de identificare din anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri 

din  domeniul  public  al  judeţului  Ilfov  şi  administrarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  în 

domeniul  public  al   statului  şi  administrarea  Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  şi 

Turismului.

Art.2  Se  imputerniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să  întreprindă 

demersurile  necesare  în  vederea predării-preluarii  imobilului  menţionat  la  art.1,  după 

primirea cererii conform legii,  predare-preluare ce se va face pe bază de protocol semnat de 

reprezentanţii legali ai părţilor, după data publicării Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial 

al României.

Art. 3 Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 8/19.01.20011, privind solicitarea către 

Guvernul României  a modificării  şi  completării  Hotărârii  Guvernului nr.239/2004 privind 

transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului şi folosinţa gratuită a Agenţiei 

Naţionale  pentru  Locuinţe  în  proprietatea  publică  sau  privată  a  unităţilor  administrativ 

teritoriale şi administrarea autorităţilor administraţiei publice, se revocă.

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 _______________2011



                                                        

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

Nr. ______/____________ 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit prevederilor Legii 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 
în condiţiile legii.

Conform art.9, alin.(2) din Legea sus menţionată, “Trecerea unui bun din domeniul  
public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cer-
erea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al  
Municipiului Bucuresti sau a consiliului local.”

În data de 25.03.2011 a avut loc la Sediul Ministerului Justiţiei, o întâlnire între 
reprezentanţii  acestuia,  ai  A.N.L.,  ai  Consiliului  General  al  Bucureştiului  precum  şi  ai 
Consiliului Judeţean Ilfov . 

Potrivit prevederilor legale menţionate, Guvernul României implicit Ministerul 
Justiţiei  nu poate reglementa situaţia juridică în baza  Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov  
nr.  8/19.01.2011,  respectiv  Hotărârii  Consiliului  General  al  Municipiului  Bucureşti  
329/17.11.2010, motivat de faptul că imobilul vizat nu se află în proprietatea statului.

Urmare discuţiilor purtate, Consiliul Judeţean Ilfov urma să primească cerere, conform 
art.9, alin 2 din Legea nr. 213/1998, modificată şi completată, în vederea transmiterea unor 
terenuri, din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov,
în  domeniul  public  al   statului  şi  administrarea  Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  şi 
Turismului .



Întrucat reglementarea acestei situaţii este urgentă, până la primirea cererii conform 
legii,   propunem  Consiliului  Judeţean  Ilfov aprobarea   acordului  de  principiu  pentru 
transmiterea  unor  terenuri,  conform datelor  de  identificare  din  anexa,  parte  integrantă  a 
prezentei hotărâri din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean 
Ilfov, în domeniul public al  statului şi administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale şi 
Turismului.

Totodată,  considerăm oportun să fie  împuternicit  Preşedintele Consiliului  Judeţean 
Ilfov să întreprindă demersurile necesare în vederea predării-preluarii imobilului menţionat la 
art.1, după primirea cererii conform legii,  predare-preluare ce se va face pe bază de protocol 
semnat  de  reprezentanţii  legali  ai  părţilor,  după  data  publicării  Hotărârii  de  Guvern  în 
Monitorul Oficial al României.

Precizăm faptul  că  Hotărârea Consiliului  Judeţean Ilfov nr.  8/19.01.20011, privind  
solicitarea  către  Guvernul  României  a  modificării  şi  completării  Hotărârii  Guvernului  
nr.239/2004  privind  transmiterea  unor  terenuri  din  proprietatea  privată  a  statului  şi  
folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea publică sau privată a  
unităţilor administrativ teritoriale şi administrarea autorităţilor administraţiei publice, nu 
si-a produs efecte, motiv pentru care propunem revocarea acesteia.

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
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

Nr. ______/____________ 2011

RAPORT

În data de 25.03.2011 a avut loc la Sediul Ministerului Justiţiei, o întâlnire între 

reprezentanţii  acestuia,  ai  A.N.L.,  ai  Consiliului  General  al  Bucureştiului  precum  şi  ai 

Consiliului Judeţean Ilfov . 

Potrivit prevederilor legale, Guvernul României implicit Ministerul Justiţiei nu 

poate  reglementa  situaţia  juridică  în  baza   Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  

8/19.01.2011,  respectiv  Hotărârii  Consiliului  General  al  Municipiului  Bucureşti  

329/17.11.2010, motivat de faptul că imobilul vizat nu se află în proprietatea statului.

Urmare discuţiilor purtate, Consiliul Judeţean Ilfov urma să primească cerere, conform 

art.9, alin 2 din Legea nr. 213/1998, modificată şi completată, în vederea transmiterea unor 

terenuri, din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov,

în  domeniul  public  al   statului  şi  administrarea  Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  şi 

Turismului .



Întrucat reglementarea acestei situaţii este urgentă, iar transmiterea imobilului nu este 

posibilă decât cu respectarea prevederilor Legii nr. 213/2008, modificată şi completată, până 

la primirea cererii conform legii,  se propune Consiliului Judeţean Ilfov aprobarea  acordului 

de principiu pentru  transmiterea unor terenuri,  conform datelor de identificare din anexa, 

parte integrantă a prezentei hotărâri din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea 

Consiliului  Judeţean  Ilfov,  în  domeniul  public  al   statului  şi  administrarea  Ministerului 

Dezvoltarii Regionale şi Turismului.

Potrivit prevederilor Legii 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 

în condiţiile legii.

Conform  art.9,  alin.(2)  din  Legea   nr.213  /  1998,  privind  proprietatea  publică  şi 

regimul juridic al acesteia, modificată şi completată,  “Trecerea unui bun din domeniul pub-

lic al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cererea 

Guvernului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municip-

iului Bucuresti sau a consiliului local.”

Precizăm faptul  că  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  8/19.01.20011,  privind 

solicitarea  către  Guvernul  României  a  modificării  şi  completării  Hotărârii  Guvernului 

nr.239/2004 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului şi folosinţa 

gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea publică sau privată a unităţilor 

administrativ teritoriale şi administrarea autorităţilor administraţiei publice, nu si-a produs 

efecte, motiv pentru care se propune revocarea acesteia.



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

hotărâre alăturat pe care îl supunem 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 Mihai Constantin                                                             Serviciul Patrimoniu şi 

                                                                                                            Administrare Drumuri 
Judeţene                                                    

                                                                                                            Compartiment 
Patrimoniu,




