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H O T Ă R Â R E   
privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil  ”Autobuz MAN”,  

aflat în proprietatea privată a județului Ialomița 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 20077/2020 - Q din 17.09.2020 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ialomița nr. 497 din 07.09.2020; 
 - Raportul de specialitate nr. 20100/2020 – K din 17.09.2020 al Direcţiei Achiziţii şi 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 20277/2020 - W din 21.09.2020 al Comisiei economico-financiară, 
protecţia mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 20294/2020 - O din 21.09.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități, 
 În conformitate cu: 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 118/2006  privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 108, art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 299 și art. 362 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 867-870 din Codul Civil; 
- prevederile art. 13 alin.(1) lit. c) şi alin. (5) pct. 4 din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea nr. 3/19.01.2017, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 Se constată apartenenţa la domeniul privat al judeţului Ialomiţa a bunului 
mobil ”Autobuz MAN„ cu datele de identificare prezentate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
           Art.2  Se aprobă darea în administrare  Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomița a bunului mobil  prevăzut la art. 1, pe o perioadă 
de 10 ani.  
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Art.3 (1) Titularul dreptului prevăzut la art.1 are următoarele obligații: 
a) să folosească și să dispună de bunul dat în administrare în concordanță cu 

atribuțiile sale specifice stabilite de lege; 
b) să nu schimbe destinația bunului primit în administrare; 
c) să achite contravaloarea tuturor taxelor legale și a altor cheltuieli necesare folosirii 

bunului;  
d) să respecte normele de folosire a bunului, conform prescripțiilor tehnice ale 

fabricantului; 
e) să despăgubească proprietarul bunului în caz de distrugere parțială sau totală a 

bunului primit în administrare. 
 
 (2) Dreptul de administrare transmis prin prezenta hotărâre va putea fi revocat în 

următoarele situaţii:  
a) când nu sunt respectate condiţiile impuse la alin. 1) din prezentul articol;  
b) în cazul renunţării la dreptul de administrare;  
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabilă în 

termen de 5 zile; 
d) în cazul adoptării de către autoritatea deliberativă judeţeană a unei hotărâri prin 

care să revoce dreptul de administrare; 
e) în cazul dispariției bunului. 
 
Art. 4 Consiliul Judeţean Ialomiţa are dreptul să folosească gratuit bunul mobil 

”Autobuz MAN„ aflat în proprietatea privată a județului Ialomița şi în administrarea 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomița, pe o 
perioadă determinată în baza unei solicitări scrise adresate administratorului bunului. 
 

 Art.5 Predarea – preluarea bunului în administrare se face pe bază de protocol 
încheiat în termen de maxim 5 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 
           Art.6 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Buget Finanțe, Direcției Achiziții și Patrimoniu 
din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomița, și, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa - secţiunea Monitorul 
Oficial al Judeţului. 
 

PREŞEDINTE 
EMIL CĂTĂLIN GRIGORE 
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