
                    

R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei în vederea dezmembrării lotului 5 din imobilul situat în 
Calea Bucureşti nr.2(DN1), sat Săftica, comuna Baloteşti în vederea intabulării şi înscrierii în 

cartea funciară a celor două loturi rezultate 

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:
-  Referatul  de admitere a dezmembrării  imobilului  emis de Oficiul  de 

Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară  Ilfov,  însoţit  de  documentaţia  de 
dezmembrare;

-  Expunerea de motive a Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean  Ilfov, înregistrată sub nr. ______ din ________;

-  Raportul   comun al  direcţiilor  de specialitate   din  cadrul  Consiliului 
Judeţean Ilfov înregistrat sub nr. _______ din ________; 

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

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

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

-  Raportul  de avizare al  Comisiei  de servicii  publice, sociale,  comerţ, 
privatizare si integrare europeană;

- Hotărârea Guvernului nr.930/2002 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov şi Legea 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată şi completată;

-  Hotărârea Guvernului  nr.867/2002 privind trecerea unor  imobile  din 
domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei 



în  domeniul  public  al  judeţelor  şi  în  administrarea  consiliilor  judeţene 
respective, modificată şi completată;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.26/2009 privind trecerea unui 
teren în suprafaţă de 2045 mp situat în comuna Baloteşti,  judeţul  Ilfov din 
domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în 
domeniul  public  al  comunei  Baloteşti  şi  administrarea  Consiliului  Local  al 
comunei Baloteşti;

-  În  temeiul  prevederilor  art.  45  alin.(3),  art.91  alin.  (1),  lit.c)  şi  lit.f), 
precum  şi  art.97  din  Legea  215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 
republicată, modificată şi completată,

HOTĂRÂŞTE :
Art.1. - Se aprobă documentaţia în vederea dezmembrării lotului 5 din 

imobilul situat în Calea Bucureşti nr.2(DN1), sat Săftica, comuna Baloteşti în 
vederea intabulării şi înscrierii în cartea funciară, a celor două loturi rezultate, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  -  Se împuterniceşte preşedintele Consiliului  Judeţean Ilfov  să 
întreprindă demersurile necesare în vederea realizării dezmembrării, intabulării 
şi înscrierii în carte funciară a imobilului prevăzut la art.1.

Art.3. -  Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

           PREŞEDINTE,
       Marian PETRACHE

             AVIZEAZĂ , 
                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                             Monica TRANDAFIR 

Nr._______
din ______2012



Nr. ________/________2012

E X P U N E R E   D E   M O T I V E

Conform  Hotărârii  Guvernului  nr.867/2002  privind  trecerea  unor  imobile  din 

domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul 

public  al  judeţelor  şi  în  administrarea  consiliilor  judeţene  respective,  modificată  şi 

completată,  a  fost  preluat  pe bază de protocol  încheiat  între  părţile  în  cauză,  imobilul 

Policlinica Baloteşti.

Urmare prevederilor O.U.G nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată 

a  statului  sau  a  unităţilor  administrativ  teritoriale,  cu  destinaţia  de  cabinete  medicale, 

precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, imobilul având 

locaţia în Calea Bucureşti nr.2 (DN1), sat Săftica, comuna Baloteşti a fost dezmembrat, în 

vederea punerii în aplicare a acestei ordonanţe.

Aprobarea  documentaţiei  în  vederea  dezmembrării  imobilului  s-a  realizat  prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.73/18.12.2008.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.26/26.02.2009 a fost aprobată trecerea 

unui teren în suprafaţă de 2045 mp situat în comuna Baloteşti, judeţul Ilfov din domeniul 

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

comunei Baloteşti şi administrarea Consiliului Local al comunei Baloteşti .

În vederea punerii  în aplicare a acestei  hotărâri,  firma prestatoare de servicii  de 

cadastru a întocmit documentaţia de dezmembrare, astfel că, lotul 5, cu numărul cadastral 

2465/5 a primit un alt număr cadastral  - 51567 ce a fost dezmembrat, în alte două loturi, 

respectiv:

- 51645, UAT Baloteşti având suprafaţa de 6775 mp,

- 51646, UAT Baloteşti având suprafaţa de 2045 mp.

   Pentru definitivarea procedurii este necesar a fi intabulate şi inscrise în cartea 

funciară  dezmembrările  efectuate  de  către  firma  prestatoare  de  astfel  de  servicii  – 

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



dezmembrări ce poartă viza Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov. Acest lucru 

se poate realiza printr-un  act notarial de dezmembrare încheiat în formă autentică la un 

Notariat Public.

Ţinând cont de cele prezentate  şi  de faptul  că persoana în măsură să semneze 

acest act notarial este preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov în calitate de reprezentant al 

acestuia,  am iniţiat  Proiectul  de  Hotărâre  alăturat  pe  care  îl  supunem spre  analiză  şi 

aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
  Marian PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                                 VICEPREŞEDINTE,
             Mihai BARBU                               Cristina MANICEA
                               



Nr._____/________2012

R A P O R T

În anexa nr.1 din  Hotărârea Guvernului  nr.930/2002 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, la poziţiile 6.6 - 

6.8  din  cap.  III  –  Clădiri  şi  terenuri,  figurează  Policlinica  Baloteşti  cu  terenul  aferent 

acesteia.

Conform  Hotărârii  Guvernului  nr.867/2002  privind  trecerea  unor  imobile  din 

domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul 

public  al  judeţelor  şi  în  administrarea  consiliilor  judeţene  respective,  modificată  şi 

completată, a fost preluat pe bază de protocol încheiat între părţile în cauză, imobilul sus 

menţionat.

Urmare prevederilor O.U.G nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată 

a  statului  sau  a  unităţilor  administrativ  teritoriale,  cu  destinaţia  de  cabinete  medicale, 

precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, imobilul având 

locaţia în Calea Bucureşti nr.2 (DN1), sat Săftica, comuna Baloteşti a fost dezmembrat, în 

vederea punerii în aplicare a acestei ordonanţe.

Aprobarea  documentaţiei  în  vederea  dezmembrării  imobilului  s-a  realizat  prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.73/18.12.2008.

În baza:

 Hotărârii  Consiliului  Local  Baloteşti  nr.4/2009  prin  care  a  fost  aprobată 

preluarea prin transfer a terenului în suprafaţă de 2045 mp aflat în domeniul 

public al judeţului Ilfov şi trecerea în domeniul public al comunei Baloteşti şi 

administrarea consiliului local şi a 

 Solicitării Primăriei Baloteşti (urmare cereilor cetăţenilor Comunei Baloteşti şi 

prin Parohia Satului Săftica), de a se transfera o suprafaţă de teren de 2045 

mp din domeniul public al judeţului Ilfov, 

a fost  supus dezbaterii  şi  aprobării  Proiectul  de hotărâre privind trecerea unui  teren în 

suprafaţă  de  2045  mp situat  în  comuna  Baloteşti,  judeţul  Ilfov  din  domeniul  public  al 

R O M Â N I A
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judeţului  Ilfov şi  administrarea Consiliului  Judeţean Ilfov,  în domeniul  public  al  comunei 

Baloteşti şi administrarea Consiliului Local al comunei Baloteşti.

 Acest  proiect  a  fost  adoptat  prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr.26/26.02.2009.

Urmare  unor  erori  a  firmei  prestatoare  de  servicii  de  cadastru  care  a  întocmit 

documentaţia  de  dezmembrare,  Consiliul  Judeţean  Ilfov  a  solicitat  rectificarea  acestei 

documentaţii conform hotărârii de consiliu amintite. Deoarece aceste dezmembrări eronat 

întocmite nu au fost intabulate, a fost necesară anularea acestora.

Astfel, lotul 5, cu numărul cadastral 2465/5 a primit un alt număr cadastral  - 51567 

ce a fost dezmembrat, urmare Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.26/2009 , în imobilele:

- 51645, UAT Baloteşti având suprafaţa de 6775 mp,

- 51646, UAT Baloteşti având suprafaţa de 2045 mp.

   Pentru definitivarea procedurii este necesar a fi intabulate şi inscrise în cartea 

funciară  dezmembrările  efectuate  de  către  firma  prestatoare  de  astfel  de  servicii  – 

dezmembrări ce poartă viza Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov. Acest lucru 

se poate realiza printr-un  act notarial de dezmembrare încheiat în formă autentică la un 

Notariat Public.

Ţinând cont că persoana în măsură să semneze acest act notarial este preşedintele 

Consiliului  Judeţean Ilfov în calitate de reprezentant  al  acestuia,  am întocmit  prezentul 

raport pentru a însoţi  proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,         DIRECŢIA ECONOMICĂ,

                     DIRECTOR EXECUTIV,           DIRECTOR EXECUTIV,

                    Ionel Florin NAE            Bogdan COSTEA
     
                         

                                                 COMPARTIMENT 
PATRIMONIU,

                                                                  Delia - Cristina POPESCU



          ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.______/_______2012

Teren aferent lotului 5, supus dezmembrării în alte două loturi, conform documentaţiei 
tehnice pentru dezmembrare avizată de către O.C.P.I Ilfov, teren aparţinând domeniului 

public al judeţului Ilfov, situat în Calea Bucureşti nr.2(DN1), sat Săftica, comuna Baloteşti

Nr
crt

Teren supus dezmembrării/

Număr cadastral

Suprafaţa de teren 
supusă 

dezmembrării
 – mp -

Suprafaţa loturilor de teren rezultate 
după dezlipire

- mp -

Numerele imobilelor 
după dezmembrare

1.

Lot teren nr.5

Nr. Cadastral: 2464/5 - înainte de dezmembrare

Acest lot a primit un număr cadastral individual: 
51567 

8820 

Lot 1:

teren intravilan - 6775 mp
din care:

-  4244 CC

               -  2531 A

51645 

Lot 2: 

 teren intravilan - 2045 mp 

CC

51646 

NOTĂ:

Documentaţia  tehnică  pentru  dezmembrare,  face  parte  integrantă  din  prezenta 
hotărâre 
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