
                 
  R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV
CONSILIUL  JUDEŢEAN  

PROIECT DE HOTĂRÂRE
 

privind darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ilfov a unor spaţii din  imobilul  P+1 situat în oraşul 

Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr. 94-96, aflat în domeniul public al judeţului 

Ilfov pentru desfăşurarea Asistenţei şi Protecţiei Victimelor Traficului de 

Persoane – Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:
Adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor- Agenţia Naţională Împotriva 

Traficului  de  Persoane  -  Centrul  Regional  Bucureşti 

nr.3339212/ANITP/CRB/28.08.2012   înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.7007/28.08.2012;

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată cu  nr. ................din ....................2012;

- Raportul  comun al direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Ilfov înregistrat cu nr. ...............din ................2012;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 29/2003 privind înfiinţarea Centrului 

de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane – Ilfov;

- Protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor- 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ilfov;



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

economice a Consiliului Judeţean Ilfov; 

- 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 Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, protecţie 

copii, activităţi sportive, de agrement şi turism; 

- Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.930/2002 privind atestarea domeniului 

public  al  judeţului  Ilfov,  precum  şi  al  oraşelor  şi  comunelor  din  judeţul  Ilfov, 

modificată şi completată;

         - În conformitate cu prevederile Legii nr. 678/2001  privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane modificată şi completată;

 -  În  baza  art.123  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 

republicată, modificată şi completată şi ale prevederilor art.866, art.867 şi art.868 din 

Codul  civil  aprobat  prin  Legea  nr.287/2009  republicată,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare;

- În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3), 91 alin.(1) lit. c), şi lit. f) şi  art. 97 

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

completată;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă darea în administrare  pe o perioadă de…………ani , Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov a unor spaţii din  imobilul 

P+1 situat  în  oraşul  Voluntari,  Bulevardul  Voluntari,  nr.  94-96,  aflat  în domeniul 

public al judeţului Ilfov având datele de identificare conform anexei care face parte 



integrantă din prezenta hotărâre pentru desfăşurarea activităţii Asistenţei şi Protecţiei 

Victimelor Traficului de Persoane – Ilfov.

(2).  Activitatea Asistenţei  şi  Protecţiei  Victimelor  Traficului  de  Persoane  – 

Ilfov  organizată  în  centru  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  678/2001,  fără 

personalitate  juridică este  coordonată de Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ilfov.

Art.2.  Predarea – preluarea spaţiilor prevăzute la art.1 se va face pe bază de 

protocol încheiat între părţile interesate.

Art.3. Consiliul Judeţean Ilfov îşi exprimă acordul pentru executarea lucrărilor 

de modernizare a acestor spaţii.

Art.4. Direcţia  Generală  de Asistenţă Socială  şi  Protecţia  Copilului  Ilfov şi 

direcţiile   de   specialitate   din   cadrul   Consiliului   Judeţean  Ilfov,  vor  duce  la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

MARIAN  PETRACHE

AVIZEAZĂ

                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Monica TRANDAFIR

Nr.  ............  
   din ..................2012  



Nr._____/________2012

RAPORT

Potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind 

prevenirea si combaterea traficului de persoane, modificată şi completată:

    (1) Victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, în centre de 

asistenţă  şi  protecţie  a  victimelor  traficului  de  persoane,  denumite  în  continuare 

centre, sau în locuinţe protejate pentru victimele traficului de persoane, înfiinţate prin 

prezenta lege, denumite în continuare locuinţe protejate.

    (2) Centrele funcţionează în subordinea consiliilor judeţene Arad, Botoşani, Galaţi, 

Giurgiu, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Satu Mare şi Timiş.

    (3) Locuinţa protejată reprezintă aşezământul  social, fără personalitate juridică, 

dezvoltat pentru a asigura victimelor traficului de persoane găzduire de tip familial în 

sistem protejat şi asistenţă, în vederea reintegrării sociale a acestora.

(4) Locuinţele protejate sunt organizate şi funcţionează în subordinea direcţiilor 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  29/2003  a  fost  înfiinţat 

Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane Ilfov ca instituţie 

publică fără personalitate juridică. În cadrul acestei instituţii publice fără personalitate 

juridică nu a fost şi nici în prezent nu este încadrată vreo persoană pentru desfăşurarea 

acestei activităţi.

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



 Desfăşurarea activităţii acestui centru s-a materializat în decursul timpului sub 

coordonarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Ilfov, în 

baza  unor  protocoale  de  colaborare  cât  şi  prin  asociere  cu  organizaţii 

nonguvernamentale.

Prin  adresa  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor-  Agenţia  Naţională 

Împotriva  Traficului  de  Persoane  -  Centrul  Regional  Bucureşti 

nr.3339212/ANITP/CRB/28.08.2012   înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.7007/28.08.2012  se  solicită  expres  asigurarea  unui  spaţiu  corespunzător  pentru 

funcţionarea  Asistenţei şi Protecţiei Victimelor Traficului de Persoane Ilfov şi care să 

fie  în  directa  coordonare  a  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţie  a 

Copilului Ilfov.

Având în vedere faptul că la nivelul acestei direcţii  există personal calificat, 

este  necesară  darea  în  administrare  a  acestor  spaţii  acestei  direcţii  pentru  buna 

funcţionare  a  activităţii  Asistenţei  şi  Protecţiei  Victimelor  Traficului  de  Persoane 

Ilfov.

Funcţionarea  activităţii  de  asistenţă  şi  protecţie  a  victimelor  traficului  de 

persoane este necesară întrucât pe raza judeţului se află aeroportul Internaţional Henry 

Coandă Otopeni. 

În adresa precizată anterior se menţionează faptul că imobilul trebuie să aibă 

asigurată pază permanent, pentru nu a permite accesul în spaţiul respectiv persoanelor 

străine, eventual traficanţilor, şi a se asigura securitatea victimelor.

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.

Pentru  buna  desfăşurare  a  activităţii  şi  asigurării  asistenţei  şi  protecţiei 

victimelor  traficului  de  persoane  este  necesară  asigurarea  unor  spaţii  care  să 

corespundă acestor nevoi , în conformitate cu cerinţele prevăzute de legislaţie.



Potrivit  art.866,  art.867  şi  art.868  din  Codul  civil  aprobat  prin  Legea 

nr.287/2009  republicată  în  temeiul  art.218  din  Legea  nr.71/2011  modificată  şi 

completată,  coroborat  cu  art.123  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice 

locale, republicată, modificată şi completată, consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile 

ce aparţin domeniului public de interes judeţean, să fie date în administrare regiilor 

autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate sau închiriate.

Imobilul P+1 situat în oraşul Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, judeţul 

Ilfov din care se dă în administrare spaţii pentru desfăşurarea activităţii la care am 

făcut  referire  anterior  se  află  în  prezent  în  domeniul  public  al  judeţului  Ilfov  şi 

administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Predarea-preluarea  imobilului  în  cauză,  se  va  realiza  prin  protocol,  încheiat 

între părţile interesate. Datele de identificare ale imobilului se regăsesc în anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Având  în  vedere  cele  prezentate  şi  ţinând  cont  de  prevederile  legale  ,  am 

întocmit prezentul raport pentru a însoţi  proiectul de hotărâre alăturat.

        DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                                                                DIRECŢIA ECONOMICĂ,

             

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                         DIRECTOR EXECUTIV
                                                                                              Bogdan COSTEA

             Ionel Florin NAE 

Şef Serviciu  Juridic-Contencios, 

Irina SULIMAN                                                      

          COMPARTIMENT PATRIMONIU,
     Delia - Cristina  POPESCU



Nr._____/________2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor- Agenţia Naţională 

Împotriva  Traficului  de  Persoane  -  Centrul  Regional  Bucureşti 

nr.3339212/ANITP/CRB/28.08.2012   înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.7007/28.08.2012  se  solicită  expres  asigurarea  unui  spaţiu  corespunzător  pentru 

Asistenţa şi Protecţia Victimelor Traficului de Persoane Ilfov şi care să fie în directa 

coordonare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Ilfov.

Având în vedere faptul că desfăşurarea activităţii acestui centru s-a materializat 

în  decursul  timpului  sub  coordonarea  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi 

Protecţie a Copilului Ilfov, în baza unor protocoale de colaborare cât şi prin asociere 

cu organizaţii nonguvernamentale este necesară darea în administrare a acestor spaţii 

direcţiei în cauză  pentru buna funcţionare a activităţii. 

În adresa precizată anterior se menţionează faptul că spaţiul trebuie să aibă 

asigurată  pază  permanent,  pentru  nu  a  permite  accesul  în  spaţiul  respectiv 

persoanelor străine, eventual traficanţilor, şi a se asigura securitatea victimelor.

Potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind 

prevenirea si combaterea traficului de persoane, modificată şi completată:

    (1) Victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, în centre de 

asistenţă  şi  protecţie  a  victimelor  traficului  de  persoane,  denumite  în  continuare 

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



centre, sau în locuinţe protejate pentru victimele traficului de persoane, înfiinţate prin 

prezenta lege, denumite în continuare locuinţe protejate.

    (2) Centrele funcţionează în subordinea consiliilor judeţene Arad, Botoşani, Galaţi, 

Giurgiu, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Satu Mare şi Timiş.

    (3) Locuinţa protejată reprezintă aşezământul  social, fără personalitate juridică, 

dezvoltat pentru a asigura victimelor traficului de persoane găzduire de tip familial în 

sistem protejat şi asistenţă, în vederea reintegrării sociale a acestora.

    (4) Locuinţele protejate sunt organizate şi funcţionează în subordinea direcţiilor 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Pentru buna desfăşurare a activităţii este necesară darea în administrare a unor 

spaţii din imobilul P+1 , situat în oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, imobil situat  vis -a - 

vis  de  Direcţia  generală  de  asistenţă  socială  şi  protecţia  copilului  Ilfov,  spaţii  ce 

trebuie să corespundă standardelor pentru funcţionarea în bune condiţii. 

Având în vedere cele menţionate, 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
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