HOTĂRÂRE

privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al Judeţului Ialomiţa în domeniul
privat al Judeţului Ialomiţa în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 19087/2019 – B din 30.08.2019 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- raportul de expertiză tehnică efectuat în cadrul contractului de prestări servicii
nr. 15689/2019-Z din 12.07.2019;
- Hotărârea Guvernului nr. 429/2003 privind trecerea unui imobil din domeniul
privat al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Romane" în
domeniul public al judeţului Ialomita şi în administrarea Consiliului Judeţean Ialomita;
- Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Raportul de specialitate nr. 19100/2019 – R din 02.09.2019 al Direcţiei Achiziții
și Patrimoniu;
- Avizul nr. 19612/2019 – Z din 06.09.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Avizul nr. 19679/2019 – R din 09.09.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Avizul nr. 19580/2019 – J din 06.09.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
- prevederile art. 361 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
Cod FP -07-06, ed.2 vers.0

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public al Judeţului Ialomiţa în domeniul
privat al Judeţului a unui imobil situat în oraşul Amara, judeţul Ialomiţa, având datele
de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în
vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării.
Art.2 Desfiinţarea imobilului menţionat la art. 1) se va realiza cu respectarea
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii
la cunoştinţă publică.
Art.4 Prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va comunica
spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului - Judeţul Slobozia,
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
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