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PROIECTDEHOTĂRÂRE NR.
privind revocarea dreptului de administrare atribuitprin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa

nr. 28/27.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Ialomiţa asupra unor bunuri imobile, proprietate publică ajudețului Ialomița

Consiliul Judeţean Ialomița,
Având în vedere: _
- Referatul de aprobare nr. 46242 /2020-E din 03.„$2.2020 al Preşedintelui Consiliului

Judeţean Ialomiţa,

Examinând :

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 28/27.04.2011 privind transmiterea unei suprafeţe
de 88,30 mp situată la etajul ] din imobilul situat în municipiul Slobozia, b-dul Chimiei, nr. 13,
proprietate publică a județului Ialomiţa, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 17/18.03.2013

- Raportul de specialitate nr. 2403]hozo-4 / fo. (2.2020 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;
-- Avizul nr._______72020 - ____ di .49.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,

“În conforizate cu:
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1224/2001 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor

art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 106/2001 pentrufinalizarea procesului de
privatizare a Băncii Agricole - S.A.;

- prevederile art. 869 din Codul Civil al României;

- prevederile art.173 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.a) şi art. 301 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvermului nr. 37/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

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

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomita,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările şi
completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.196 alin.(I) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.] Se revocă dreptul de administrare atribuit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița
nr. 28/27.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Ialomiţa asupra unor bunuri imobile, proprietate publică ajudețului Ialomiţa, prevăzute în
anexa la prezenta hotărâre.
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Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomița nr. 17/15.03.2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomita
nr.28 din 27.04.2011 privind transmiterea în administrare a unor spaţii din imobilul amplasat în
Slobozia, b-dul Chimiei, nr.13, județul Ialomiţa.

Art.3 Prin grija Secretarului general al judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, Direcţiei Buget Finanţe și Direcţiei
Județene de Evidenţă a Persoanelor Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa - Secţiunea "Monitorul Oficial al Judeţului”.

PREȘEDINTE
MARIANPAVEL

Avizat

Secretarul general aljudețului Ialomiţa
Adrian-Robert IONESCU

Rd./Oc.
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Anexa nr.___laH.CJ. nr. /

DATE DE IDENTIFICARE

ale spațiului din imobilul amplasat în municipiul Slobozia, bdul. Chimiei,nr. 13, aparținând

domeniului public al județuluiIalomiţa

 

 

    

Nr. Nr. Codul de Denumirea bunului Elemente de identificare Valoare de Anul Situaţia
ert._|_ inventar clasificare inventar dobândirii juridică

Clădire Banca Construcţie cu structură din H.G.
1 110076 1.6.4. Raiffeisen Slobozia cadre și planșeedin beton 298.503,00 1998 1224/2001;

(parţial) clădire — etaj armat cu zidărie de cărămidă, H.CJ,

1 (garsonieră), holuri acoperiș tip șarpantă cu 93/2003
şi scări de acces învelitoare din tablă;

B-dul Chimiei, nr, 13 S = 88,30 mp    
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâreprivind revocarea dreptului de administrare atribuitprin Hotărârea

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28/27.04.201.1, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţiei
Județene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa asupra unor bunuri imobile,

proprietatepublică ajudețului Ialomiţa

 

 

  

Prin proiectul de hotirâre supus dezbaterii se propune revocarea dreptului de administrare
atribuit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28/27.04.2011, cu modificările și completările
ulterioare, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomița asupra unor bunuri imobile,
proprietate publicăajudețuluiIalomiţa.

Urmarefinalizării procesului de privatizare al Băncii Agricole SA, prin Hotărârea de Guvern nr.
1224/2001, Judeţului Ialomița, şiîn administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, au fost transferate o
serie de bunuri imobile şi mobile situate în Slobozia, b-dul Chimiei nr. 13, actuala clădire Raiffeisen.
Bunurile în cauză aufost date în administrarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 28/27.04.2011, completată şi modiificată ulterior prin
Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 17/18.03.2013.

Suprafaţa totalăa bunurilor date în administrare este de 909,97 mp, din care 88,30 mp reprezintă
suprafața a două garsoniere care, în prezent, nu sunt utilizate de Direcţia Județene de Evidenţă a
Persoanelor Ialomiţa. Situaţia actuală, determinată de decretarea stării de alertăpe teritoriul României,
dar maiales carantinarea zonală a municipiului Slobozia, a impus și va impune, cu siguranță, găzduirea
persoanelor care coordonează diverse activităţi specifice situaţiilor de urgență, mai ales a celor din
sezonul de iarnă.

Potrivit prevederilor art. 859 din Codul civil al României, dreptul de administrare poate înceta
atunci când interesulpublic o impune. Or, aşa cum este detaliatși în Raportul direcţiei de specialitate ce
însoțește prezentul proiect de hotărâre, contextul acmal determină necesitatea Consiliului Judeţean
Ialomița de afolosiîn mod direct bunurile imobile care suntîn domeniulpublic al Judeţului Ialomița.

În aceste condiții, prin proiectul de hotărăre se propune revocarea dreptului de administrare al
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa asupra celor două spaţii în suprafață totală de
85,30 mp situate în incinta imobilului din Slobozia, b-dul Chimiei, nr. 13 și, pe cale de consecință,
abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/18.03.2013 ca rămânândfără obiect.

Considerând că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi de oportunitate, propun Consiliului
Județean Ialomița, adoptarea hotărârii înforma şi conținutulprezentate în proiect.

PREŞEDINTE Consiliul Judetean Ialomita„a A
Tehnoredactat
Dogaru Iulian
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RAPORT

la proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de administrareatribuit prin Hotărârea

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, Direcţiei

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa asupra unor bunuri imobile,

proprietate publică a judeţului Ialomiţa

Potrivit art, | alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1224/2001, s-a aprobat trecerea unei părţi din

clădirea situată în municipiul Slobozia,str.. Chimiei, nr.13, compusă din etajul 1, parțialşi etajul 2, integral,

din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a judeţului Ialomiţa și în administrarea Consiliului

Judeţean Ialomiţa.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/18.03.2013 privind modificarea şi completarea

Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr, 28/27.04.2011 privind transmitereaîn administrarea unor spaţii

din imobilul amplasatîn Slobozia, b-dul Chimiei, nr. 13, se transmit în administrarea Direcţiei Judeţene de

Evidenţă a Persoanelor Ialomița, spațiile situate în imobilul aparținând domeniului public al judeţului

Ialomiţa, din municipiul Slobozia, b-dul Chimiei, nr. 13, în suprafaţăde 909,97 mp, identificateîn planurile

de amplasament prevăzute în anexele nr. 1 şi La, având funcțiunile prevăzuteîn anexaar. 2,

Spațiile situatela etajul 1, în suprafaţă de 88,30 mp cu destinaţia garsoniere, sunt necesare Consiliului

Judeţean Ialomiţa pentru găzduirea în perioada situaţiilor de urgență a persoanelor(demnitari sau funcţionari

publici) care coordonează intervenţiile în aceste situaţii (dezăpezire drumuri judeţene), găzduirea unor

persoane angajate care au domiciliul în alte localități în situaţii de carantinare a oraşului, pentru găzduirea

unor invitaţi sau delegaţii oficiale primite la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa sau de către instituţiile din

subordine.

Având în vedere aceste aspecte, precum și faptul că la acest moment Consiliul Judeţean Ialomiţa nu

deţine alte spaţii de cazare pentru găzduirea demnitarilor, funcționarilor sau invitaţilor, se propune

modificarea Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28/27.04.2011 privind transmiterea unei suprafeţe

de 88,30 mpsituată la etajul 1 din imobilul situat în municipiul Slobozia, b-dul Chimiei, nr. 13, proprietate

publică a judeţului Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a revoca dreptul de

administrare acordat Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa pentru spaţiilesituate la etajul 1,

holuriși scară de acces pentru clădireasituată în b-dul Chimici, în suprafață de 88,30 mp având destinaţia de

garsoniere.

Aceste spaţii vorfi administrate după adoptarea prezentului proiect de hotărâre de către Consiliul

Judeţean Ialomiţa, urmând a se modifica în mod corespunzător, anexa nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului

Judeţean Ialomiţa nr. 28/27.04.2011 privind transmiterea unei suprafeţe de 88,30 mpsituată la etajul 1 din

imobilul situat în municipiul Slobozia, b-dul Chimiei, nr. 13, proprietate publică a judeţului Ialomiţa cu

modificările și completările ulterioare.

Conslitul Judetean Ialomita Director executiv,

VA p
100000820

 


