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CO SILIUL JUDETEA 

iimravsauatimfa, 

NSIUU 3UDETEAN 
rare Mr.  
OM 

PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Jude ţ ului lalomi ţ a 
ş i adrninistrarea Spitalului  Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia In domeniul privat 

al jude ţ ului lalomiţ a, in vederea scoaterii din func ţ iune ş i desfiin ţă rii 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avand  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.,W /2021-r din  "IN/  2021 al Preş edintelui 

Consiliului Judetean 
Examinand: 

Anexa nr. 1 la Hotă reirea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 
public al judetului lalomita, precum i al municipiilor, ora ş elor i cornunelor din jude ţ ul 

lalomita, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 
- Hotă rtirea Consiliului Judetean lalomi ţ a nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea 

regimului juridic at bunurilor 'mobile aflate în domeniul public al Jude ţ ului lalomita 
necesare desfăş ură rii activităţ ilor din domeniul sern &Oil; 

- Raportul  de specialitate nr. .24)2( /2021-Vf  din  OW  2021 al Directlei 

Achizi ţ ii ş i Patrimoniu; 
Avizul nr. 	/2021- din 	2021 at Comisiei juridice, de disciplin ă , 

drepturi, obliga ţ ii ş i incompatibilită ti; 
- Avizul nr. 	/2021- 	din 	2021 at Comisiei de urbanism, 

amenajctrea teritoriului, dezvoltare regional ă , protect-ia mediului i turism; 
Tn conform itate Cu: 
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s ă n ă tăţ ii, republicat ă , 

cu modifică rile ş i cornpleteirile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de 

construcţ ii, republicată , cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare; 
- prevederile art. 361 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modific ă rile ş i completarile ulterioare; 
- prevederile Că rţ ii a ill-a din Codul civil; 
- prevederile Ordonan ţ ei de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului 

de scoatere din functiune, casare ş i valorificare a active/or corporale care alc ă tuiesc 

domeniul public al statului ş i al unit-Odor administrativ-teritoriale, 
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletarile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.41) Se aprob ă  trecerea din domeniul public in domeniul privat al Jude ţ ului 
lalomita a bunurilor imobile of/ate în administrarea Spitalului Judetean de Urgen ţă  

Slobozia, avand datele de identificare prev ă zute in anexa care face parte integrant ă  din 

prezenta hotă rare. 
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(2) Trecerea in domeniul privat al Judetului lalomita a imobilelor prev ă zute la 
alin. (1) se face in vederea scoaterii din functiune i desfiint ă rii acestora, în conditiile 
legii. 

Art.2 Dup6 scoaterea din functiune i desflintarea bunurilor imobile, Consiliul 
Jude ţ ean lalomita va actualiza in mod corespunz ă tor datele din evidenta cantitativ-
valorică  i va opera modificarea corespunz ă toare a inventarului bunurilor ce apartin 
domeniului public si domeniului privat al judetului lalomita. 

Art.3 La data procesului verbal de desfiin ţ are, anexo nr.1 to Hot ă rarea Consiliului 
Judetean lalomita nr. 28/26.03.2018 se modific ă  după  cum urmeaz ă : 

- numerele curente 5, 6, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 se abrog ă . 

Art.4 Prezenta hotă rare devine obligatorie si produce efecte de to data aducerii to 
cunostin ţă  publică . 

Art.5 Prezenta hot ă rare se va comunica, prin grija Direc ţ iei Coordonare 
Organizare, spre ducere la indeplinire, direc ţ illor de specialitate implicate din cadrul 
Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a ş i Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia, urmand s ă  fie 
publicată  pe site-ul Consiliului Judetean 

PRE5EDINTE 
MARIAN PAVEL 	 AVIZAT, 

Secretarul General al Judetului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 

Nr, 	 Rc1/0c 

Adoptată  la Slobozia 	 RC 
Astă zi 	.2021 	 2 ex, 



Anexei la 
Hoteireirea 

LISTA 
Bunurilor imobile din domeniul public al judetului Ialomita ş i din administrarea Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia care tree in 

domeniul privat al judetului Ialomita in vederea scoaterii din functiune ş i desfmtă rii 

Nr 
crt 

Nr. 
inventar 

Cod 
Clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Anul 
Punerii 

In 
functiune 

Valoare 
Inventar 

(lei) 

Situatia 
Juridic ă  
actuală  

1 110143 1.9.4. Stafe gaz metan Adresă : str. Decebal, nr. 3, municipiul Slobozia. 
Suprafată  construită  la so! = 107 mp, regim de 
iiiă ltime: parter. 	Nr. cadastral 33544-C4 

1968 9.000 H.C.J. nr. 156 
/29.09.2017 
H.C.J. nr. 39/ 
04.04.2018 
H.C.J. nr. 153 
/19.12.2018 
Carte funciard 
33544 
Slobozia 

2 110133 1.6.8. Atelier 
ldcauserie 

Adres ă : str. Decebal, 111". 3, municipiul Slobozia, 
jud. Ialomita. Suprafat ă  construită  la sot = 100,00 
mp, suprafată  construită  desfasurat ă  = 100 mp, 
regim de ină l-time: parter. Nr. cadastral 33544-C6 

1969 30.000 

3 110043 1.5.8. Bed. 
semiingropat 

Adresă : str. Decebal, nr. 3, municipiul Slobozia. 
Suprafată  coustruitd la sol = 30 nap, regim de 
inaltime: parter. Nr. cadastral 33544-C9 

1973 30.600 

4 110118 1.3.1. Garaj Adres ă : str. Deeebal, nr. 3, municipiul Slobozia. 
Suprafatâ construit ă  la sol = 68,00 mp, regim de 
indltime: parter. Nr. cadastral 33544-C10 

1968 37.300 

5 110135 1.5.5, Depozit 
materiale 

radioactive 

Adresd: str. Decebal. nr . 3, municipiul Slobazia. 
Suprafată  construiti la sal = 12 mp, regim de 
bă ltime: parter. Nr. cadastral 33544-C11 

1969 13.200 

6 110138 1.5.5. Depozit 
carburanţ i 

Adresa: str. Decebal, nr. 3, municipiul Slobozia. 
Suprafată  construită  la sot = 56 mp, regim de 
inaltime: parter. Nr. cadastral 33544-C12 

1981 64.900 



7 1101421 1.8.9. Castel de ap ă  Adres ă : str. Decebal, nr. 3, municipal! Slobozia. 
Suprafată  construită  la sal = 64 nip, regim de 
ină ltime: parter. 	Nr. cadastral 33544-C22 

1969 10.900 

8 110132 1.6.8. Anexă  Adres ă : str. Decebal, nr. 3, municipiul Slobozia. 
Suprafat ă  construită  = 7 nip, regim de ină llime: 
parter. Nt. cadastral 33544-C23 

1969 38.800 

9 110154 1.6.2. Beci Adres ă : str. Decebal, nr. 3, municipiul Slobozia. 
Suprafată  construită  la sal  = 8 mp, regim de 
ină ltime: parter. Nr. cadastral 33544-C26 

1969 3.700 

10 110137 1.5.11 Rampă  pentru 
gospod ă rie 

combustibili 

Adres ă : str. Decebal, ar. 3, rnmicipiul Slobozia. 
Suprafată  construită  la sal = 86,00 mp, regim de 
ină ltime: palter.  Nt. cadastral 33544-C27 

1969 11.500 

11 110151 1.5.5 Gaspodărie 
combustibil 

Adres ă : str. Decebal, nr. 3, municipiul Slobozia. 
Suprafată  construit ă  la sal  = 140 mp, regim de 
ină ltime parter. Nr. cadastral 33544-C28 

1969 44.820 H.C.J. m-. 156 
/29.09.2017 
H.C.J. nr. 39/ 
04.04.2018 
H.C.J.  rut.  153 
/19.12.2018 
Carte funciară  

33544 
Slobozia 12 110139 1.3.25 

Rampă  Adresă : str. Decebal, DI- 3, municipal! Slobozia. 
Rampă  foimat ă  din două  elemente distincte din 
beton, av ănd fieeare (2 rampe) suprafata construit ă  
fiecare la sal  = 30 mp, regim de ină ltime: parter. Nt. 
cadastral 33544-C29 si 33544-C30 1969 11.000 Rampă  Adres ă : str. Decebal, nr. 3 ;  munieipiul Slabozia. 
Rampă  faanat ă  din cloud elemente distincte din  
beton, avănd fiecare (2 rampe) suprafata construit ă  
fiecare la sal  — 30 nip, regim de ină ltime: patter. Nr. 
cadastral 33544-C29 si 33544-C30 



ROMANIA 
CONSIUULJUDEŢ EAN IALOMITA 

SI obozia 	iata Revoluttei Nr, 

RIF FT

.

E

....

X

..., 

 'l 

CE1.1 ,,,,,,,7t >,,! ■,i-k1'.. 7•1" ..;.fett ii 

1 ,30 900 

web: www.citnetra 
airraif: cjit*ictiet.ra 

Nr. 	 Ť din g ill .2021 

REFERAT DE APR  OBARE 

la proiectul de hoteirdre privind trecerea unor bunuri /mobile din domeniul public at Judetului 
Ialomila ş i administrarea Spitalului Judetean de Urge* Slabozia, în domeniul pr/vat a 

judetului Ialomita, in vederea scoaterii din functiune . ş i desfiinteirii 

Prin  pro iectul de hotdrdre supus dezbaterii se propane trecerea unor bunuri imobile din 
domeniul public al Judetului Ialomita ş i administrarea Spitalulai Judetean de Urgentd Slobozia, 
in domeniul privat a judetului Ialomita, in vederea scoaterii din fUnctiune 

Potrivit Hotdrarii Guvernului nr. 1353/2001 _privind atestarea domeniulai public al 
judeţului Ialomita, precum si al municipalor, oraselor ş i comunelor din judeţ ul Ialomiţa, in 
domeniul public al judeţului Ialomita se aflei o serie de bunuri imobile în care se desfdsoard 
activitdti specifice din domeniul scină tă tii. In prezent, Spitalul Judetean de Urgentcl Slob ozia se 
afld intr-un amplu proces de modernizare, judetul Ialomita acceseind fonduri europene cdt ş i 
fonduri nationale pentru realizarea urmdtoarelor objective: 

- Reabilitctrect,  modern izarea ş i dotarea Ambulatorialui din cadrul Spitalului Judetean 
Slobozict; 
Modernizarea, extinderea dotarea Unitcitii de Prim ire Urgente din cadrul Spitalului 
Judetean de Urgentd Slobozia; 
Construirea blocului operator din cadrul Spitalutui Judetean de Urgentii Slobozia; 
Modernizarea ş i dotarea Incintei clă dinii Spitalului Judetean de Urgente Slobozia. 

pentru  imp lementarea in bane conditii a proiectelor este necesard dezalectarea tnai 
multor construciii din cadrul incintei spitalului, acestea fiind in mom entul de fatd nefitnctionale 
si in stare avansatcl de degradare. Aceste bunuri imobile se afid in dornenjul public al judetulta 
Ialomita, fund mentionate in anexa nr. 1 la HotcirCirea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestctrea 
domeniului public al judetului Ialomi ţ a, fiind date in administrarea Spitalului Judetean de 
Urgentd Slobozia prin Hotdrarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 28/26.03.2018. 

intrucdt imobilele mentionate se afl d in domeniul public al judetului, in vederea scoaterii 
din .functiune yi desfiintare se impune ca acestea sd fie trecute, in prealabil, in domeniul privat al 
judetuluj. in confbrmitate cu prevederile Codului Civil, titularul dreptului de proprietate _privatti 
asupra unui bun imobil poate dispune de acesta in limitele materiale ale obiectului sdu, inclusiv 
in ceea ce priveste scoaterea din funcliune i desfiintarea sa, 

In raportul directiei de special itate sunt detaliate aspectele de naturd juridicd ş i tehnicd, 
inclusiv datele de identificare ale bunurilor imobile cc fac obiectul prezentului project de 
hotcirdre. 

Consiilul Judetean ialOnitta 



Constakind ca sunt ffideplinite condi ţ iile  de  legalitate V de  oportunit  ate,  propun 
Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a adoptarea hoteirdrii [12 forma ,s1 conţ inutul 
prezentate  în project. 

PRWDINTE 
MARIAN PAVEL 



ROMANIA 
CONSILIULJUDETEAN IALOMITA 

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 

RAPORT 
privind treeerea unor bunuri imobile din domeniul public al Jude  ţ ului Ialomi ţ a ş i 

administrarea Spitalului  Jude (can de Urgen ţ ei Slobozia in domeniul privat al Jude ţ ului 
ialomi ţ a, in vederea scoaterfi din funcţ iune  i  desfingirii 

În  conformitate Cu  prevederile H.G. nr.1353/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţ ului Ialomita, precum ş i al municipiilor, ora ş elor ş i comunclor din judetul Ialomita, Judetul 
Ialomita are in proprietate public ă  bunul imobil av ă nd numă rul cadastral ş i numă r de carte 
funciară  33544 respectiv Spitalul Judetean de Urge* Slobozia situat in Municipiul Slobozia, 
strada Decebal, nr.3, jud. 

Bunul imobil a fost dat in administrare Spitalului Judetean de Urge* Slobozia prin 
Hotă ră rea Consiliului judelean Ialomita nr.26/28.03.2005 ş i predat prin Protocolul de predare 

preluare incheiat in data de 12.04,2005, inregistrat la Spitalul Judetean de Urgent Slobozia 
Cu  nr.2181113.04.2005 ş i la Consiliul Judetean Ialomita Cu  nr. 2436/03.05.2005. 

Spitalul Judetean de Urgent ă  Slobozia prin adresa nr,R1/8271/24.06,2021, inregistrat ă  
la Consiliul Judetean Ialomita sub nr.15.205/2021-F/24.06.2021 a solicitat demolarea 
urmă toarelor constructii, acestea fiind nefunctionale ş i afl ă ndu-se intr-o stare avansată  de 
degradare: 

C4 - Statie gaz metan suprafat ă  construit ă  107m2 ; 
C6 - Atelier lâc ă tu§erie suprafa ţă  construita 100m 2 ; 
C9 - Beci semiingropat - suprafa ţă  construit ă  30 m2 ; 
C10 - Garaj - suprafa ţă  construită  68 m2 ; 

- C11 - Depozit materiale radioactive - suprafat ă  construită  12 m2 ; 
- C12 - Depozit carburanti - suprafat ă  construit ă  56 m2 ; 

C22 - Castel de apă  - suprafară  construitd 64 m2; 
C23 - Anexd - suprafatd constniit ă  7 m2 ; 
C26 - Beci - suprafa ţ d construit ă  8 m2 ; 

- C27 - Ramp ă . - suprafa ţ 5 construitd 86 m 2 ; 
C28 - Gospod ă rie combustibil suprafa ţă  construit ă  140 m2 ; 
C29 - Ramp ă  - suprafat ă  construit ă  30  1112 ; 

- C30 - Ramp ă  suptafaţ a construitâ 30 m 2 . 

ConstIlul Judetean lalomita 

	 intiM 	 
10000108006 



Lista cu datele de identificare a bunurilor din domeniul public al judetului Ialomiţ a ş i 
administrarea Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia care tree in domeniul privat al judetului 
Ialomita in vederea seoaterii din functiune si desfintkii se regă sesc in anexa la prezentul raport. 

Se vor abroga urm ă toarele pozitii din anexa la Hotă rdrea Consiliului Judetcan 
nr.28/26.03.2018 : numerele 5,6,14,15,17,19,20,21,22,25,26,27 

Consiliul Judetean Ialomi ţ a a achizitionat un serviciu  de  intocmire documentatie 
Expertiz ă  Tehnic ă  pentru Demolarea Construc ţ iilor C4, C6, C9, C10, C11, C12, C22, 
C23, C26, C27, C28, C29, C30 din cadrul Spitalului de Urgen ţă  Slobozia cu operatorul 
economic S.C. MASLAEV CONSULTING S.R.L. 

Expertiz ă  Tehnic ă  pentru Demolarea Construc ţ iilor Cl, C6, C9, C10, C11, C12, 
C22, C23, C26, C27, C28, C29, C30 din cadrul Spitalului de Urgen ţă  Slobozia a fost 
receptionat ă  prin Procesul verbal de predare-primire inregistrat la Consiliul Judetean Ialomita 
sub nr. 24922/20.10.2021. 

În urma evalu ă rii calitative ş i cantitative construc ţ iile analizate nu sunt asigurate din 
punct de vedere seismic, valorile gradului de asigurare structural ă  seismic ă  fiind inferioare 
valorilor minime admise de prescrip ţ iile in vigoare. 

Avind in vedere starea avansat ă  de degradare in care se află  construc ţ iile C4, C6, C9, 
C10, C11, C12, C22, C23, C26, C27, C28, C29, C30, Expertiza Tehnic ă  propune desfiintarea 
acestora, 

În ulna receptionă rii Expertizei Tehnice Directia Investitii ş i Servicil Publice din cadrul 
Aparatului de especialitate al Consiliului Judetean Ialomita a intoemit Referatul nr.25822/2021- 
L/28.10.2021 privind necesitatea trecerii din domeniul public al constructii1or C4, C6, C9, C10, 
C11, C12, C22, C23, C26, C27, C28, C29, C30 din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă  
Slobozia in domeniul privat al Judetului Ialomita in vederea demol ă rii acestora. 

• Potrivit arm. (2), art. 361 din O.U.G.nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ Trecerea unui bun din doineniul public al unei administrativ-teritoriale 
in  domeniul privat al acesieia se face prin hotă r 'are a consiliului judelean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucure,sli  on a consiliului local al cornunei, al orayului 
sau al municipiului, dupei caz, dace prin lege nu se dispune 

Faţă  de cele ară tate mai sus, propunem dezbaterea prolectului de hotă rare privind 
trecerea bunurilor imobile C4, C6, C9, C10, C11, C12, C22, C23, C26, C27, C28, C29, C30 
din domeniul public in domeniul privat al Jude ţ ului Ialomiţ a ş i dezafectare/demolarea 
constructiilor mentionate anterior, deoarece la momentul actual suit nefunc ţ ionale ş i se afl ă  In 
stare avansată  de degradare, conform Expertizei Tehnice, in forma ş i conţ inutul prezentate in 
proiect. 

Director executiv, 
Gheorghe OCA 
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