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PROJECT DE HOTARARE NR. 8 
privind acceptarea donatiei  pro  puse de Muzeul Na0onal al Agriculturii 

In favoarea Judetului lalomita a bunurilor imobile cuprinse  în  cadrui 

"Fermei agrkole Perieti" 

Avand "in vedere: 

-Referatul de aprobare nr.  223/2021-/'/din 	/0, /(/(  .2021  at Presedintelui 
Consiliului Judetean Ialomita; 

Adresa nr. 168/04.02.2021 a Muzeului National al Agriculturii, 
Examineind: 
- Hotă ra rea Consiliului de Administratie al Muzeului National at Agriculturii nr. 2 din 

19.10.2021 privind donarea bunurilor imobile cuprinse în cadrul "Fermei agricole Perieti"; 
- Raportul nr. .21914/2021 - V din 	.2021 al Directiei 

Patrimoniu; 
Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.2021 al Comisiei juridice, de disciplin ă , 

drepturi, obligatii si incompatibilit ă ti; 
Avizul nr. 	/2021- 	din 	.2021 al Comisiei economică —financiară  

agricultura; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.2021 al Comisiei pentru Tnv ă tă m8nt, 

cu/turn, culte, tineret, colaborarea cu societatea civil č  i  relatii externe; 
Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.2021 al Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protect:fa mediului  i  turism, 
În  conformitate Cu:  

preveclerile art. 863 lit. c) si art. 1011 — art. 1019 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată , cu modificarile si complet ă rile ulterioare; 

- prevederilor art. 291 alin. (3) lit, a) din Ordonanta de Urgen0 a Guvemului 
nr.  57/2019  privind Codul administrativ, cu modifica rile si completă rile ulterioare; 

În  temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvemului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare 

HOTARA5TE: 

Art. 1 Se acceptă  dona ţ ia propus ă  de Muzeul National al Agriculturii,cu sediul Fr; 
Municipiul Slobozio, B- dui  Matei Basarab nr. 10, 'in calitate de donator, "in favoarea 
Judetului lalomita, în calitate de donator, a bunurilor 'mobile cuprinse în cadrul "Fermei 
agricole Perier, monument istoric, situat in comuna Perieti, str. nr. 46, judetul 
lalomita, cu datele de identificare prev ă zute Fn anexa care face parte integrantă  din 
prezenta hotă rare. 	 c_onsithli Judetean_lalomIta 	  
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Art. 2 Cheltuielile aferente transferului de pro prietate prin donarie se suport ă  de 
dona tar din bugetul juderului lalomira. 

Art. 3 Se aprob ă  incluclerea imobilelor identificate la art. 1 in domeniul public al 
juderului lalomira ş i cornpletarea 7n mod corespunz ă tor a lnventarului bunurilor care 
alcă tuiesc domeniul public al juderului, dup ă  incheierea in form ă  autentică  a contractului 
de donarie. 

Art. 4 Se 7mputernice ş te preş edintele Consiliului Juderean lalomita s ă  semneze 
contractul de donarie a bunului care face obiectul donariei ş i a documentelor necesare 
tranzactiei. 

Art. 5 Prezenta hotă rare se va comunica, prin grija Secretarului General al Juderului 
lalomira, spre ducere la indeplinire, directillor de special/tote implicate din cadrul Consiliului 
Juderean lalomira i Muzeului National al Agriculturii, urmeind s ă  fie publicat ă  pe site-ul 
Consiliului Juderean lalomira, secriunea Monitorul Oficial al Juderului. 

PRE5EDINTE 
MARIAN PAVEL 	 AVIZAT, 

Secretarul General al Jude ţ ului lalomiţ a 
Adrian Robert IONESCU 

Y  

Nr. 	 Rd/Oc 

Adoptată  la Slobozia 	 RC 

Astă zi 	.2021 	 2 ex. 



Anexa nr. 	la 	Ialomita nr. 	 

Elemente de Identilicare al bunului imobil „Ferma agricol ă  Pericti" 

Nr. 
crt. 

Cod 
clasificare 

Nr. 
inventor 

Dennuaire imobil Elemente de identificare Anal. 
dobânclirii 

Valo  are 
inventar 

(lei) 

Situalie juridic ă  

1.  1.2.2. Magazie Adres ă : Comuna Perieţ i, lot nr. 5. Construc ţ ie pe 

fundaţ ie din beton, zid ă rie din c ă ră midă , 

compartimentată  in 4 camere. Regirn de in ă lţ ime: 

parter. Suprafa ţă  construită  = 523,00 mp. Num ă r 

cadastral: 811/5-C3. 

1949 0,00 Carte funciar ă  nr. 

20760 Perieţi 

2.  1.2.2. Ş opron ambalaje Adres ă : Comuna Perieţ i, lot or. 5. Construc ţie pe 

fundaţ ie din beton, zid ă rie din că ră midă , 

invelitoare de plă ci din azbociment, 

compartimentată  in 2 incă peri. Regim de in ă lţ ime: 

parter. Suprafa ţă  construită  — 563,00 mp. NUITIAT 

cadastral: 811/5-C4 

1960 363.618,00 Carte funciar ă  or. 

20760 Perie ţ i 

3.  1.2.2. Casa pompe Adres ă : Comma Perie ţ i, lot or. 5. Construc ţie pe 

fundaţ ie din beton, zidă rie din că ră midă , 

invelitoare din plă ci de azbociment, o inc ă pere. 

Regim de ină lţ ime: parter. Suprafa ţă  construită-
51,00 mp. Numă r cadastral: 811/5-05 

1957 1.367,00 Carte funciar ă  or. 

20760 Perieli 

4.  1.6.5. Central ă  termică  Adres ă : Comuna Perie ţi, lot or. 5. Construc ţ ie pe 

fundaţ ie din beton, zid ă rie din eă ră midă , 

invelitoare din placă  de beton, cornpartimentat ă  cu 

2 inc ă peri. Regim de ină lţ ime: parter. Suprafa ţă  

construit ă — 138,00 mp. Numă r cadastral: 811/5-C6 

1970 3.700,00 Carte funciar ă  or. 

20760 Perieţ i 

5.  1.2.2. Magazie Adres ă : Comuna Perie ţ i, lot or. 5. Construc ţ ie pe 

fundaţ ie din beton, zid ă rie din că ră midă , 

invelitoare din pl ă ci de azbociment. Regim de 

ină lţ ime: parter. Construc ţie declarat ă , parţial 

1937 5.700,00 Carte funciar ă  or. 
20760 Perieţ i 



monument istoric: IL-11-m-B-14153-01. Suprafat ă  
construiă= 376,00 mp. Num ă r cadastral: 81175- C7 

6. 1.2.2. Cabin ă  bascul ă  Adres ă : Comuna Perieţ i,  Jot or. 5. Construelie pe 

fundatie din beton, zid ă rie din că ră rnidă , 
invelitoare din placă  de beton, o inc ăpere. Regim 
de in ă lţ irae: cuv ă . + parter. Suprafat ă  construit ă = 
8,00 mp. Nurnă r cadastral: 811/5-C8 

1966 2.211,00 Carte funciară  or. 

20760 Perieti 

'7. 1.5.12. Depozit de legume Adresă : Comuna Perie ţi, lot nr. 5. Constructie pe 

fundatie din beton, zid ă rie din că ră midă , 

invelitoare din tabl ă , compartimentat ă  'in 2 carnere 

si un hol. Constructie declarat ă , partial monument 

istoric: 1L-11-rn-B-14153-02. Regim de 'MAI -time: 

parter. Suprafată  construit ă  = 326,00 nip. Numă r 

cadastral: 811/5-C9 

1937 13.800,00 Carte funciară  or. 
20760 Perieti 

8.  1.5.12. Depozit Adres ă : Comuna Perie ţi, lot nr. 5. Constructie pe 

fimdatie din beton, zid ă rie din cără mid ă , 

invelitoare tabl ă , compartimentat ă  'in o incă pere. 

Regim de in ă ltime: parter. Suprafat ă  construită= 

98,00 nip. Numă r cadastral: 811/5-C10 

1937 0,00 Carte funciară  or. 

20760 Perieţi 

9.  1.8.9. Castel de ap ă  Adresă : Comma Perieti, lot or. 5. Construc ţ ie pe 

fundatie din beton, zid ă rie din că ră midă , 

invelitoare din plac ă i de beton. Construc ţ ie 

declarată , partial monument istoric: 11-1I-m-B-

14153-03. Regim de ină ltime: parter. Suprafat ă . 

construită  = 28,00 mp. Nr. cadastral: 811/5-C11 

1960 22.964,00 Carte funciară  or. 

20760 Petieti 

10.  L2.8. Bazin de ap ă  Adresă : Comuna Perieti, lot or. 5. Constructie pe 

fundaţ ie din beton, zid ă rie din că ră midă , 

Invelitoare din placă  de beton. Regim de ină ltime: 

semiingropat Suprafat ă  construită  = 90,00 mp. Nr. 

cadastral: 811/5-C12 

1960 3.078,00 Carte funciară  or. 
20760 Perieti 

11.  1.6.8. Cantina + locuinte AcIres ă : Comuna Perie ţi, lot or. 5. Constructie pe 

fundaţ ie din beton, zid ă rie din c ă ră midă , 

invelitoare de tabl ă , regim de in ă lţ ime: P + 1E. 

Constructie declarat ă , partial monument istotic: IL- 

1943 358.902,00 Carte funciară  or. 

20760 Perieti 



II-m-B-14153-04. Suprafa ţă  construit ă  = 337,00 

inp. Nr. cadasral: 811/5-C13 

12.  1.2.2. Magazie alimente Adres ă : Comuna Perie ţ i, lot or. 5. Construc ţie pe 

fundaţ ie din beton, zidă rie din că ră midă , 

Invelitoare din tabl ă . Regirn de in ă lţ ime: parter. 

Suprafaţă  construită  — 62,00 mp. Nr. cadastral: 

811/5-C14 

1937 0,00 Carte funciar ă  nr. 

20760 Perie ţi 

13.  1.6.4. Birouri Adres ă : Comuna Perie ţ i, lot or. 5. Construc ţ ie pe 

fandaţ ie din beton, zid ă rie din că ră midă , 

invelitoare din tabl ă . Regim de ină ltime: parter. 

Suprafaţă  construit ă  = 153,00 rap. Nr. cadastral: 

811/5-C15 

1937 0,00 Carte funciar ă  or. 

20760 Perie ţ i 

14.  1.6.2. Gră diniţă  Adres ă : Comuna Perie ţ i, lot nr. 5. Construc ţ ie 

compusă  din 12 carnere ş i 2 holuri, pe funda ţ ie din 

beton, zid ă rie din c ă ră rnidă , Invelitoare din tabl ă . 

Regim de ină lţ ime: porter. Construc ţie declarată , 

partial monument istoric: 11-111-m-B-14153-05. 

Suprafaţă . construită  = 458,00 rap. Ni. cadastral: 

811/5-C16 

1910 144.425,00 Carte funciar ă  nr. 

20760 Perie ţ i 

15.  1.2.2. Magazie Adres ă : Comuna Perieţ i, lot or. 5. Construc ţie pe 

fundaţ ie din beton, zid ă rie din că ră midă , 

invelitoare din tabl ă . Regim de ină lţ ime: parter. 

Construc ţ ie declarat ă  monument istoric: IL-11-m-B-

14153-06. Suprafaţă  construită  — 173,00 rap. Nr. 

cadastral: 811/5-017 

1937 87.614,00 Carte funciară  or. 

20760 Perieli 

16.  1.2.2. Magazie Adresă : Comuna Perieti, lot or. 5. Construc ţie pe 

fundaţ ie din beton, zid ă rie din că ră midă , 

invelitoare din tablă , compus ă  din 5 inc ă peri. 

Regim de Ină lţ ime: porter. Construc ţie declarat ă  
monument istoric: IL-11-m-B-14153-07. Suprafaţă  

construit ă  = 314,00 mp. Nr. cadasral: 811/5-C18 

1937 4.502,00 Carte funciar ă  or. 

20760 Perie ţ i 

17.  1.2.2. Remiză  Adres ă : Comuna Perie ţi, lot or. 5. Construc ţ ie pe 

fandaţ ie din beton, zidă rie din că ră midă , 

invelitoare din tabl ă . Regim de ină lţ ime: parter. 

1969 0,00 Carte funciar ă  or. 

20760 Perieti 



Suprafaţă _ constrain. = 69,00 mp. Nr. cadastral: 

811/5-C19 

18.  1.2.2. Magazie Adres ă : Comuna Perieţ i, lot or.  5. Construc ţ ie pe 

fundaţ ie din beton, zidă rie din că ră midă , 

Invelitoare din tabl ă , compus ă  din 13 camere si un 

grajd. Regim de ină lţime: patter. Construc ţie 

deelarată , partial monument istoric: 11,11-ra-S- 

1910 32.104,00 Carte funciară  or. 
20760 Perieţ i 

14153-08. Suprafat ă  construită  = 728,00 mp. Nr. 

caclastral: 811/5-C20 

19.  1.7.1.2. Re-tea eleetrică  Compus ă  din 10 stă .lpi din beton precomprimat 1954 558,00 

aeriană  1968 

20.  1.6.3.2. imprejmuire Lungirne = 100 m si plas ă  sudată  cu lungimea de 1985 32.250,00 

B.A.Prefabticate 675 In 2008 

21.  1.8.1. PM forat de mare 
adăncime 

ină lţ ime = 70 m 1957 0,00 

22.  Teren Adres ă : Comuna Perieti. Teren  categoric de 
folosintă  intravilan, arabil, cur ţ i construc ţ ii in 
suprafaţă  de = 40.564,00 mp din care Drum (aIee 

betonată ) in suprafaţă  de 3.204,00 rap. Nr. 

caclastral: 811/5, 811/4, 811/3 

2007 758.621,00 Carte funciară  or.  
20760 Perieti 

20758 Perieţ i 
20759 Perie ţi 
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PRESEDINTE Nr. 

REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hoteiriire privind privind acceptarea dona ţ iei prop use de Muzeul National al 

Agriculturii in favoarea Judelului Ialornita a bunurilor irnobile cuprinse in cadrul 
"Fermei agricole Perieti" 

Prin proiectul de hoteirdre supus dezbaterii se propune acceptarea donatiei propuse de 
Muzeul National al Agriculturii in favoarea Judetului Ialomita a bunurilor imobile cuprinse in 

cadrul "Fermei agricole Perieti". 
În anul 2005 Muzeul National at Agriculturii a obtinut prin donatie o serie de 'mobile 

cuprinse in cadrul Fennel agricole Perieti, imobile care ctu fost intabulctte in cdrtile fimciare nr. 

20760, nr. 20758 ş i nr. 20759. 
În vederea consolidă rii, intretinerii ş i introducerii acestui obiectiv intr-un circuit turistic 

national ş i international, Muzeul National at Agriculturii a propus prin adresa nr. 168 din 
04.02.2021 donarea cdtre Judetul Ialomita a bunurilor imobile din cadrul Fermei ctgricole 

Perieti. 
Necesitatea acceptdrii donatiei ş i includerea bunurilor imobile din cadrul acestui 

obiectiv in domeniul public at judetului Ialomita rezultd din faptul c ă  majoritatea pro gramelor 

de finantare europeand sau nationald prevdd, ca o conditie esentiald in accesarea acestor 
fonduri, detinerea unui drept de proprietate asupra bunurilor imobile, jar dintre aplicantii 

eligibili fac parte autorikitile administratiei publice locale, mcii rar institutii din subordinea 

acestora, cum este cazul Muzeului National at Agriculturii. 

Prin proiectul de hotdr dre este imputernicit Preş edintele Consiliului Judetean Ialomita 

sd semneze in forrnd autenticd contractul de donatie ş i alte documente necesare efectudrii 

acestui transfer de proprietate. 
Constateincl cd sum indeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 

Judetean Ialomita aprobarea hotdrcirii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

 

Conaillul Judetean Ialomita 

111111011111111111111 10000121922 

Redactat, 
Cristian Rdureanu 
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DIRECTIA ACHIZITII Ş I PATRIMONIU 

RAPORT 
la proiectul de hofă rfire privind acceptarea donatiei propuse de Muzeul 

National al Agriculturii in favoarea judetului Ialomita a bunurilor imobile 
cuprinse in cadrul „Fermei agricole Perieti" 

Muzeul National al Agriculturii de ţ ine in patrimoniu o serie de irnobile 
cuprinse in cadrul „Fermei agricole Perie ţ i", donate de c ă tre SC CERES SA prin 

Contractele de dona ţ ie cu incheierea de autentificare nr. 14/06.03.2005 ş i incheierea 
de autentificare nr. 1/14.02.2005 autentificat de c ă tre doamna Shrbu Mariana, 

judecă tor sindic in cadrul Tribunalului Talomi ţ a, avdnd datele de identificare in anexa 

ata ş ată  la prezentul raport. 

Prin adresa nr. 168/04.02.2021 Muzeul National al Agriculturii solicit ă  
preluarea bunurilor imobile din calrul „Fermei Model Perieti" in domeniul public al 

judeţ ului. 
Ferma agricol ă  Perieţ i este intabulat ă  in trei c ă rti funciare: 

- cartea funciar ă  nr. 20760 Perie ţ i, care cuprinde un nun* de 18 constructii i teren 

aferent in suprafa ţă  de 30.000 mp; 
cartea funciar ă  nr. 20758 Perie ţ i, cuprinzand teren in suprafaţă  de 5.317 mp; 

- cartea funciar ă  nr. 20759 Perie ţ i, cuprinzasnd teren  in suprafaţă  de 5.247 mp. 

Muzeul National al Agriculturii este o institutie de cultur ă , de drept public, 

fară  scop lucrativ ş i se subordonează  Consiliului Judetean Ialomi ţ a. Conform 
prevederilor Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor ş i a 

colec ţ iilor publice „ Bunurile care alc ă tuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul 
dreptului de proprietate public ă  a statului ş i/sau a unităţ ilor administrativ-teritoriale 

on, după  caz, al dreptului de proprietate privat ă ", Muzeul National al Agriculturii 

C0r18111U1Judeteall atornita 
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propune donarea acestor imobile ce alc ă tuiesc „Ferma agricol ă  Perieti" c ă tre 

domeniul public al jude ţului Ialomita in vederea consolid ă rii, intreţ inerii 

introducerii acesteia intr-un circuit turistic national ş i international. 

Avand  hi. vedere e ă  in majoritatea programelor de finan ţ are european ă  sau 

naţ ională  o condiţ ie esential ă  pentru accesarea fondurilor o reprezint ă  de ţ inerea unui 

drept de proprietate asupra bunurilor imobile, precum ş i faptul c ă  de regulă  printre 

aplicanţ ii eligibili se numă ră  ş i autorit ăţ i ale administratiei publice locale, mai rar ş i 

institutii din subordinea acestora, se propune Consilului Judetean Ialomita 
acceptarea dona ţ iei propuse de c ă tre Muzeul National al Agriculturii i includerea in 

domeniul public al jude ţului Ialomi ţ a a bunurilor imobile apar ţ inând Fermei agricole 

model Perieti, precum i imputernicirea pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

să  semneze in forrn ă  autentic ă  contractul de donatie ş i alte documente necesare 

efectu ă rii acestui transfer de proprietate. 
În conformitate cu prevederile art. 291 alin. (3) lit.a) din O.G. nr. 5772019 

privind Codul Administrativ, acceptarea dona ţ iilor fă cute care unit ăţ ile 

administrativ- teritoriale se aprob ă  prin hotă rdre a consiliului jude ţ ean. 

Faţă  de cele ar ă tate mai sus, propunem promovarea proiectului de hot ă rare in 

vederea dezbaterii i aprob ă rii acestuia. 

Director Executiv, 
Gheorghe ROCA 
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