
Cod FP -07-06, Ed.2  vers.0 

 

 

 
    

 
 

 

 H O T Ă R Â R E 
privind modificarea 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: 
- Referatul de aprobare nr. 9426/2021 - H din 20.04.2021 al Preşedintelui 

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; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 867/16.08.2002 privind 
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene 
respective, actualizată; 

- adresa nr. 5046 din 13.04.2021 a Spitalului Județean de Urgență Slobozia; 
- notificarea nr. 264 din 08.04.2021 a Direcției de Sănătate Publică Ialomița, 
Examinând: 
- Raportul de specialitate  nr. 9506/2021 - P din 20.04.2021 al Direcţiei Achiziții și 

Patrimoniu; 
- Avizul nr. 10162/2021 - P din 26.04.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Avizul nr. 10072/2021 - D din 26.04.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

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

 - prevederile 173 alin. (1) pct c)–d), alin. (4) pct. a) și alin. (5) pct. c) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
   -  prevederiele art. 866-870 și art. 874-875 din Codul Civil; 
 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art. 59 și art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 45 și art. 47 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
46 din 30.03.2021; 

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. 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 poziţia 26b se modifică după cum 
urmează:  

- La nr. crt. 26b denumirea bunului ”Atelier de reparații aparatură medicală” se 
înlocuiește cu ”Dispensar TBC”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art. III Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată direcțiilor de specialitate implicate, Spitalului Județean de Urgență Slobozia, 
Direcției de Sănătate Publică Ialomița, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, 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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