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H O T Ă R Â R E  
privind darea în administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul 

public al Județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Ialomița, în vederea implementării proiectului ”Pași spre viitor” 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 13105/2019 - P din 13.06.2019 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Nota de fundamentare nr. 8626/05.06.2019 a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Ialomița; 

- Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și 

comunelor din județul Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;  
- Raportul nr. 13106/2019 – D din 13.06.2019 al Direcţiei Achiziții și Patrimoniu; 

 - Raportul nr. 13356/2019 - D din 14.06.2019 al Comisiei pentru muncă, 
sănătate, asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 13303/2019 – T din 14.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 13268/2019 – T din 14.06.2019 al Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 

- hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 50/24.04.2019 privind  aprobarea 

demarării de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a 

procesului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în Complexul de Servicii pentru 
Protecția Copilului Urziceni și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea 

Infrastructurii de Sănătate și Sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 -  Investițiile în 
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 

regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 

promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 

culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de 

acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C – “Grup vulnerabil: copii!” 

- prevederile  Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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- Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale 
pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a 
Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului 2014-2016; 

 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 119, art.120 și art. 123 alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 866-870 din Codul civil; 

În temeiul  art. 97 alin.1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1(1) Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ialomița a unui teren în suprafață de 4520 mp, aflat în 
domeniul public al județului Ialomița, situat în Municipiul Urziceni, str. Regiei nr. 7A, 

județul Ialomița, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
 (2) Bunul dat în administrare va fi utilizat de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ialomița pentru implementarea proiectului ”Pași spre 

viitor” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8.  
 

Art.2(1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița va 

exercita dreptul de administrare, atribuit la art.1), în următoarele condiţii: 
a) să utilizeze terenul atribuit în administrare pentru scopul prevăzut la art.1); 
b) să execute pe teren, din surse financiare proprii și atrase, lucrările de 

construcții a imobilelor prevăzute în proiect; 
c) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui 

drept va sta în nume propriu; 
d) în litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, 

titularul dreptului de administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul 
dreptului de proprietate; în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii va suporta prejudiciile 
cauzate proprietarului bunului transmis. 

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii: 
a) când nu sunt exercitate drepturile şi îndeplinite obligaţiile transmise prin 

prezenta hotărâre; 
b) în cazul renunţării titularului la acest drept; 
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun. 
 

Art.3 Predarea – preluarea terenului care se dă în administrare potrivit art.1), 
se face pe bază de protocol încheiat între părţi în termen de 10 de zile de la data 
comunicării prezentei hotărâri. 
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Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului județului, spre 

ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 

PREŞEDINTE 

VICTOR MORARU 

 

 

 

                                                                                                Contrasemnează 

                                                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                                           Adrian Robert IONESCU 
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