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H O T Ă R Â R E 
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 72/18.06.2019   

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. 14419/2019 - F din 27.06.2019 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Adresa nr. 9966/26.06.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Ialomița; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 72/18.06.2019  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”;  
- Raportul nr.  14420/2019 – N din 27.06.2019 al Direcţiei Achiziții și 

Patrimoniu; 

- Raportul nr. 14513/2019 - P  din 28.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   

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. 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; 
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 - prevederile art. 866-870 din Codul civil; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

- prevederile Regulamentului 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 administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 72/18.06.2019 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”,  se completează după 
cum urmează: 

 

 1. la articolul 1), după alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), care va 
avea următorul cuprins: 

”(3) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița va 

exercita dreptul de administrare asupra bunului imobil pe o perioadă de 10 (zece) ani, 

cu posibilitatea de prelungire, în condițiile legii.”   
 

Art.II 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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