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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea și completarea Anexei 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 
  
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 13712/2019 – V din 20.06.2019 a Președintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa;  

- 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; 

- adresa nr. 7582 din 16.05.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa privind actualizarea valorii contabile a obiectivului „Centrul 
de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia”; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 66 din 30.05.2019 privind 

reglementarea regimului juridic al obiectivului de investiții ”Parc Solar Fotovoltaic 

Ialomița 1” 

Examinând: 

 -Raportul nr. 13714/2019 – X din 20.06.2019 al Direcției Achiziții și Patrimoniu; 

 - Raportul nr. 14229/2019 – D din 26.06.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 14278/2019 – J din 26.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 14176/2019 – R din 25.06.2019 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 14202/2019 – B din 26.06.2019 al Comisiei pentru învățământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 14243/2019 – F din 26.06.2019 al Comisiei de urbanism, 

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

 - prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 
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   -  prevederile art. 858 – 865 din Codul Civil; 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor 

metodologice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului 

privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 
- prevederile Ordonanţei nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 

fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 153 din 19.12.2018 privind 

însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi 
terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi f), art. 119 și  art. 120 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare 

 - prevederile art. 84 și art. 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 
din 19.01.2017, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art. I 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, la poziția 60 se modifică și se 
completează după cum urmează:  

 

 - poziția 60 - coloana (0) „Număr curent” va avea următorul cuprins: „60a”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcție cu 

pereți din zidărie cărămidă, planșeu din beton armat; regim de înălțime P+4. Suprafață 
construită = 722,18 mp; Adresa: str. Lacului nr. 6, municipiul Slobozia”, coloana (5) va 
avea următorul cuprins: „2.424.050,18”, coloana (6) „Situația juridică” va avea 

următorul cuprins: „H.C.J. nr. 156/2017, cartea funciară nr. 33468”; 

 

 - poziția 60 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va 
avea următorul cuprins: „60b”, coloana (1)  „Codul de clasificare” va avea următorul 
cuprins: „1.6.2.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  
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„Centrul de zi”, coloana (3) va avea următorul cuprins: „Construcție cu structura de 
rezistență din zidărie de cărămidă cu sâmburi și centuri din beton armat; fundație de tip 
continuă; acoperiș tip terasă din beton armat; regim de înălțime P +1. Suprafața 
construită = 226,30 mp”, coloana (4) „Anul dobândirii sau după caz al dării în 
folosință” va avea următorul cuprins: „2014”, coloana (5) „Valoare de inventar” va 
avea următorul cuprins: „1.920.715,15”, coloana  (6) „Situația juridică actuală” va 
avea următorul cuprins: „Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor                 
nr. 12796/19.09.2013 și P-V de stingere a obiecțiunilor nr. 17899/17.12.2013 și                
nr. 5972/16.04.2014”; 
 

 

 - poziția 60 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va 
avea următorul cuprins: „60c”, coloana (1)  „Codul de clasificare” va avea următorul 
cuprins: „1.6.3.2.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 
„Împrejmuire Centrul de zi”, coloana (3) va avea următorul cuprins: „Soclu din beton 

armat și grilaj - parțial; panouri  metalice de gard din tablă - parțial; gard din 
prefabricate (stâlpi și panouri) din beton armat - parțial; poartă metalică”, coloana (4) 
„Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință” va avea următorul cuprins: „2014”, 
coloana (5) „Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: „41.265,09”, coloana  
(6) „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Proces verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 12796/19.09.2013 și P-V de stingere a obiecțiunilor                            

 nr. 17899/17.12.2013 și nr. 5972/16.04.2014”; 
 

 

              - poziția 60 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va 
avea următorul cuprins: „60d”, coloana (1)  „Codul de clasificare” va avea următorul 

cuprins: „1.6.2.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 

„Depozit pentru deșeuri rezultate din activități medicale”, coloana (3) va avea 
următorul cuprins: „Construcție cu structura de rezistență din cadre de beton armat; 
fundații  continue; acoperiș tip șarpantă alcătuită din elemente de lemn ecarisat și 
învelitoare din țiglă metalică; regim de înălțime parter. Suprafața construită = 27,60 
mp”, coloana (4) „Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință” va avea următorul 
cuprins: „2014”, coloana (5) „Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 
„63.232,50”, coloana  (6) „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11243/176 din 26.06.2018”; 
Terenul aferent poziției 60: coloana (4) ”Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafață teren = 3809,00 mp, inclusiv alei, platforme”; coloana (6) 
”Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: ”1.412.096,06”. 
 

 

 Art. II După poziția 66 a anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 
din 30.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce poziția 67 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 

 

Art. IV Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Achiziții și Patrimoniu, Direcției Buget 
Finanțe și, spre știință, celorlalte direcții din cadrul Consiliului Județean Ialomița și 
instituțiilor publice din subordine, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 VICTOR MORARU 

 

 

 

 

 
                                                                     Contrasemnează 

                                                                                  Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                                                                    Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.  85                                                                                                         Rd/Oc 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                     TGV 

Astăzi 28.06.2019                                                                                                                                                              2 ex. 
 


