
Cod FP -07-02,  ed. 2, vers. 0 
 

 
                         

H O T Ă R Â R E  
privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile  

aflate în domeniul public al Județului Ialomița 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 7206/2021 - V din 24.03.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 

 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 17.12.2002 privind darea în 
administrare a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Ialomița, Muzeului 
Județean Ialomița; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38 din 19.05.2003 privind transmiterea 
în administrare a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Ialomița;  

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 52 din 23.08.2011 privind darea în 
administrare a terenului pe care este situat situl arheologic ”Orașul de Floci”, Muzeului 
Județean Ialomița; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 64 din 16.09.2013 privind revocarea 
dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi  Protecţia  Copilului 
Ialomiţa asupra unor bunuri imobile, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, şi darea 
acestora în administrarea Şcolii Profesionale Speciale “Ion Teodorescu” Slobozia; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 26.03.2018 privind 
reglementarea regimului juridic a bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului 
Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății;  

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 30 din 25.02.2021 privind 
reglementarea regimului juridic a unor imobile situate in str. Lacului, nr. 6, municipiul 
Slobozia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița; 

- Proiectul: Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey,  cod 
SMIS 116932; 
 - Proiectul: Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci,  
, cod SMIS 117124; 
- Proiectul: Restaurarea și conservare Biserica de lemn Sf.Nicolae, , cod SMIS 116941 
- Proiectul: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Municipal de Urgență Slobozia,  cod SMIS 126420;  
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 - Proiectul: Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cod SMIS 119070 ; 

- Proiectul ( finanțat PNDL ) ” Modernizare și dotarea incintei clădirii Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia – Corpuri de clădire C, D, E, județul Ialomița”; 
- Proiectul ( finanțat PNDL ) ” Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia ”; 
- Raportul de specialitate nr. 7228/2021 - F din 24.03.2021 al Direcţiei Achiziţii şi 

Servicii Publice și Direcției Investiții și Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 7477/2021 - R din 29.03.2021 al Comisiei economico-financiară, 
protecţia mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 7531/2021 - C din 29.03.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 
 - Avizul nr. 7542/2021 - D din 29.03.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (8) lit. a), art. 285 și art. 300 alin. (1) lit. a), b) și f) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. art. 555, art. 861, art. 866 – art. 868 din Codul civil, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Lucrările de investiții la bunurile imobile aflate în domeniul public al Județului 
Ialomița, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se 
realizează de către proprietarul acestora Județul Ialomița, prin Consiliul Județean 
Ialomița. 

 
Art. 2 Titularii dreptului de administrare a bunurilor imobile prevăzute în anexa la 

prezenta hotărâre vor îndeplini obligațiile privind conservarea ( întreținere curentă, reparații 
etc), punerea în valoare a bunurilor și vor beneficia de toate drepturile stabilite prin 
hotărârile privind darea în administrare a acestor bunuri imobile aflate în proprietatea 
publică a Județului Ialomița. 
  

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile 
implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și 
instituțiile publice care au în administrare bunurile imobile prevăzute în anexa la prezenta 
hotărâre. 
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Art. 4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, instituțiilor 
publice implicate ,  Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-
ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul oficial al județului”.  

 
 

       PREŞEDINTE,  
                                                        Contrasemnează pentru legalitate, 
                MARIAN PAVEL                                            Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                              ADRIAN ROBERT IONESCU    
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