
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

 privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 
declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local  "Lărgirea străzii 

Cristalului" în oraşul Bragadiru, judeţ Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:

- Adresa Consiliului  Local  Bragadiru  nr.  20865/19.11.2010 înregistrată  la  Consiliul 

Judeţean Ilfov cu nr. 10805/19.11.2010;

- Hotărârea Consiliului Local  Bragadiru nr. 68/19.11.2010

- Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrată cu nr.________________/2010;

- Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat 

sub nr.________________/2010;

- Raportul  de avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică,  apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi liberăţilor cetăţeneşti;

- 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. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică.

Ţinând  seama  de  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  583/1994  de  aprobare  a 

Regulamentului  privind  procedura  de  lucru  a  comisiilor  pentru  efectuarea  cercetării 

prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de 

interes local. 



În conformitate cu prevederile 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 constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 

declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local "Lărgirea străzii Cristalului", în 

oraşul Bragadiru, judeţ Ilfov în componenţa stabilită în Anexa ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţiile de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

                                                                                                                  AVIZEAZĂ,

  SECRETAR AL JUDEŢULUI,
                                                                                                     MONICA TRANDAFIR

Nr_____
Din ___________2010



ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov

 nr.____din______ 

Componenţa  Comisiei  pentru  efectuarea  cercetării  prealabile  în  vederea  declarării 

utilităţii publice pentru lucrări de interes local.

 

- __________ – vicepreşedinte Consiliului Judeţean Ilfov– preşedinte al comisiei

- Nedelcu Mihaela – arhitect şef Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  Consiliul 

judeţean Ilfov - membru

- Vlad Cavarnali – Biroul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Consiliul Judeţean Ilfov – 

membru

- Stanciu Ion – viceprimar Consiliul local Bragadiru- membru

- Magureanu Sorin Adrian –arhitect şef în cadrul Serviciului de Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului, Control Disciplina în Construcţii 

-  Şerban  Magdalena  Cleopatra –consilier  Consiliul  local  Bragadiru  - 

- membru

- Gheorghe Lazăr - consilier Consiliul local Bragadiru – membru 

Secretariat Comisie

- Grigore Elena – consilier juridic – Serviciul Juridic Contencios, Avizare Legalitate 

Acte

- Stroe  Valentin  Ionuţ  –  consilier  juridic   –  Serviciul  Juridic  Contencios,  Avizare 

Legalitate Acte

- Popescu Delia Cristina – Serviciul Patrimoniu şi Administrare Drumuri Judeţene



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr _____ din _________/2010

                                                         RAPORT

Legea  nr.  33/1994 privind  exproprierea  pentru  cauză  de  utilitate  publică  cuprinde 

dispoziţii  de natură să asigure atât  cadrul legal adecvat procedurilor de expropriere şi 

stabilire a despăgubirilor, cât şi apărarea dreptului de proprietate privată.

Hotărârea Guvernului nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura 

de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii 

publice  pentru  lucrări  de  interes  naţional  sau  de  interes  local  stabileşte  componenţa 

comisiilor pentru lucrări de interes local care se desfăşoară pe teritoriul unui singur judeţ 

după cum urmează:

-  vicepreşedintele sau directorul Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din 

cadrul consiliului judeţean în calitate de preşedinte al comisiei

- viceprimarii şi şefii compartimentelor de urbanism şi amenajarea teritoriului din 

cadrul  consiliilor  locale  ale  oraşelor  precum  şi  reprezentanţii  consiliilor  locale 

interesate în realizarea lucrărilor, altele decât cele pe teritoriul cărora se desfăşoară 

lucrarea de utilitate publică, desemnaţi prin dispoziţia primarilor. 

Prin adresa nr. 20865/19.11.2010 Consiliul local Bragadiru a comunicată Hotărârea 

nr.  68/19.11.2010  iar  prin  Dispoziţia  nr.  625/19.11.2010  au  fost  desemnaţi 

reprezentanţii Consiliului local Bragadiru pentru a face parte din această comisie. 



Faţă de cele menţionate,  am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre 

alăturat, în vederea supunerii spre dezbatere si aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE              DIRECŢIA URBANISM ŞI 
PUBLICĂ                                                                               AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                      ARHITECT ŞEF,         
IRINA SULIMAN                                                                                MIHAELA NEDELCU

DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV,
GABRIEL MIHAI CONSTANTIN

                                                                                             



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr _____ din ___________ 2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Legea  nr.  33/1994 privind  exproprierea  pentru  cauză  de  utilitate  publică  cuprinde 

dispoziţii  de natură să asigure atât  cadrul legal adecvat procedurilor de expropriere şi 

stabilire a despăgubirilor, cât şi apărarea dreptului de proprietate privată.

Hotărârea Guvernului nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura 

de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii 

publice  pentru  lucrări  de  interes  naţional  sau  de  interes  local  stabileşte  componenţa 

comisiilor pentru lucrări de interes local care se desfăşoară pe teritoriul unui singur judeţ 

după cum urmează:

-  vicepreşedintele sau directorul Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din 

cadrul consiliului judeţean în calitate de preşedinte al comisiei

- viceprimarii şi şefii compartimentelor de urbanism şi amenajarea teritoriului din 

cadrul  consiliilor  locale  ale  oraşelor  precum  şi  reprezentanţii  consiliilor  locale 

interesate în realizarea lucrărilor, altele decât cele pe teritoriul cărora se desfăşoară 

lucrarea de utilitate publică, desemnaţi prin dispoziţia primarilor.  

 Faţă  de  prevederile  legale  menţionate,  propunem  constituirea  comisiei  pentru 

efectuarea cercetării  prealabile  în vederea declarării  utilităţii  publice pentru lucrări  de 

interes local.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                                   VICEPREŞEDINTE,
       Manicea Cristina                                                                            Roman Gheorghe
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