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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind modificarea ş i conipletarea Hotă rerrii Consiliului Judetean lalomita 

nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spatii din incinta 
bun  ului imobil situat in strada Rlizoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat  în  domeniul public al 

Judetului lalomita 

Consiliul ludetean lalomita, 
Avă nd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 309P 00,2t- 6 in 	 oet, 	.2021 al Preş edintelui Consiliului 

Juderean 
Examinand: 
- Hotă rarea Consiliului luderean lalomira nr, 92 din 28.05.2021 privind reglementarea 

regimului juridic a unor sparii din incinta bunului imobil situat in strada Ră zoare nr. 3, municipiul 
Slobozia, aflat in domeniul public al luderului alomira; 

- Raportul de specialitate nr. 	O ýý 	/C. din -2/12-'.2021  al Direcriei Achizirii ş i 
`Pa4,117-0 	-; 

- Avizul nr. 	 din 	 at Comisiei economico-financiar ă , protecria mediului ş i 
turism; 

- Avizul nr. 	 din   al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regional ă , protecria mediului  i  turism; 

În  conformitate cu: 
prevederile art. 108 lit. d), art. 173 alin. (1) lit. c) ş i al/n. (4) lit. a), art. 285, art. 297 alin. 

(1) lit. d), art. 349-353 din Ordonanra de Urgenra a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile art, art. 874 ş i art.875 din Codul civil; 
-prevederile Hottir'drii Consiliului Juderean lalomira nr. 156 din 29.09,2017 privind 

modificarea ş i cornpletarea Anexei la Hotă r6rea 	 Juderean lalomira nr. 47 din 
30.09.1999 privind insuş irea inventarului bunurilor care alcă tuiesc domeniul public al juderului 
lalomira in vederea actualiz ă rii acestuia ; 

- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică  legislativă  pen  tru elaborarea actelor normative, republicată , cu modifică rile ş i 
cornpletarile ulterioare; 

- prevederile art. 45 - art. 47 din Regulament de organizare ş i functionare a Consiliului 
luderean 	aprobat prin Hotă rarea Consiliului ludetean lalomita nr. 46 din 30.03.2021, 
Cu  modifică rile  i completă rile ulterioare, 

Canal  ui Judetean lalomita 

Cod FP -07-02, ed. 2, vers. 0 11 111 1 0 1.11,111 



Tn  ferrety' art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanra de Urgent(' a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificdrile 5i complet ă rile ulterioare, 

HOTARA5TE : 

Art.1 Articolul 1 al Hotă rarii Consiliului Juderean lalomita nr. 92 din 28.05.2021 privind 
reglementarea regimului juridic a unor spatii din incinta bunului /mobil situat in strada R ă zoare 
nr. 3, municipiul Slobozia, of/at in domeniul public al Judetylui lalomira, se modified 5i va avea 
urmd tend cuprins: 

" Art.(.1) Se aprob ă  darea in folosinr ă  gratuită , p ă n ă  la data de 30.09.2022, a spariilor de 
la parterul ş i etajul 11 al bunulut /mobil situat in strada R ă zoare nr. 3, municipiul Slobozia, nr. 3, 
of/at in domeniul public al juderului lalomira, identificat in anexa care face parte integrant( din 
prezenta hotă rdre, Centrului de Transfuzie Sanguind lalomira. 

(2) Durata ddrii in folosinr ă  gratuită  a spartilor prevazute la alin. (1) poate fi prelungit ă  
prin hotdrare a Consiliului Juderean lalomi ţ a. 

(3) Tn situaria in care execuria lucr ă rilor in cadrul proiectului "Cre5terea eficienrei 
energetice a Cleidirii Administrative din strada Rdzoare nr,3" incepe inainte de data prev6 zut ă  la 
ann. (1), Consiliul Judetean lalomira va notifica Centrul de Transfuzie San guin ă  lalomita cu privire 
la revocarea dreptului de folosinr ă  gratuita cu 30 de zile inainte ." 

Art. 11. Celelolte prevederi ale Hotă rdrii Consillului Juderean lalomira nr. 92 din 28.05.2021 
privind reglementarea regimului juridic a unor sparii din incinta bunului imobil situat în strode 
Ră zoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public at Jude ţ ului lalomira, ră mân in 
vigoare. 

Art.111 Prezenta hotă rdre devine obligatorie 51 produce efecte de la data aducerii la 
cuno5tinrd pubHc ă . 

Art.1V Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului lalomita, prezenta hot ă rdre va fi 
corrunicată  Direc ţ iei Achizirii Patrimoniu, Directiel Buget Finonte ş i Direc ţlei lnvestitii i Servicii 
Pub/ice din cadrul aparatului de specialitate at Consiliului Judetean lalomira, Centrului de 
Transfuzie Sanguind lalorni ţ a i lnstituriet Prefectului --Juderul lalomira, urmand a fi publicatd pe 
site-ul Consiliului Juderean lalomira, sec ţ iunea "Monitorul oficial al juderului". 

PRE5ED1NTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al judefului lalomito 

Adrian Robert JONES CU  
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Anex ă  

Elemente de Identificare ale spatillor date In folosint ă  cu titlu gratuit c ă tre 
Centrul de Transfuzie Sanguin ă  Ialomita 

Nr. 
ert. 

Nr, 
inventar 

Denumire 
imobil 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 

Valoare 
inventar 

Situatie 
juridich 

1. 110072 
Clă dire 

administrativ ă  

Adres ă : str. R ă zoare, nr. 
3, municipiul Slobozia. 
Construc ţ ie pe fundaţ ie 
de beton cu structur ă  din 
cadre de beton armat, 
zid ă rie din că ră midă , 
invelitoare din tabl ă ; 
regim de ină l ţ ime: P+2E. 
Suprafaţă  construit ă  = 
356,00 mp. Suprafa ţă  
desfă surat ă  = 1.068,00 
mp. Nr. eadastral 33800- 
Cl. Veeină t ăţ i: S = str. 
Ră zoare, V = b- du t 
Chirniei, E = Oră selul 
copiilor. Suprafatii 
transmisa in folosint ă  
cu titlu gratuit= 712,00 
mp, parter ş i etajul II 

1996 836.933,33 

H.C.J. nr. 
156/ 

29,09.2017 

Carte funciar ă  
m-. 33800 
Slobozia 
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Nr209-  .20-2/ 	 .  .2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă r ă re privind modificarea i completarea Hot ă r ă rii Consiliului Jude ţ ean 

Ialomiţ a nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spa ţ ii din 
incinta bunului imobil situat in strada R ă zoare, nr. 3, municipiul Slobozia, aflat in 

domeniul public al jude ţ ului Ialomi ţ a 

Prin proiectul de hot ă rare supus dezbaterii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a se propune 
hotă ră re modificarea i completarea Hot ă rarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 92 din 
28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spa ţ ii din incinta bunului imobil 
situat in strada R ă zoare, nr. 3, municipiul Slobozia, aflat in domeniul public al judetului 
lalomi ţ a. 

Avă nd in vedere: 
Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea 
regimului juridic a unor spa ţ ii din incinta bunului imobil situat in strada R ă zoare, nr. 3, 
municipiul Slobozia, aflat in domeniul public al jude ţului falomita; 
prevederile Legii nr. 282/2005 privind organizarea activit ă tii de transfuzie sanguin ă , 
donarea de s ă nge si componente sanguine de origine uman ă , precum $i asigurarea 
calit ăţ ii si securit ă tii sanitare, in vederea utiliz ă rii lor terapeutice, la nivelul judetului 
Ialomita func ţ ioneaz ă  in cadrul ambulatoriului de specialitate al Spitalului Jude ţ ean de 
Urge* Slobozia, Centrul Jude ţ ean de Transfuzie Sanguin ă  Ialomita; 
implementarea Proiectului "Reabilitarea, modernizarea  i dotarea Ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia", cod SMIS 126420, finantat prin 
Programul Operational Regional 2014 - 2020; 
adresa nr. 8674 din 07.05.2021 prin care Agen ţ ia pentru Dezvoltarea Regionala SUD 
Muntenia a transmis avizul de a da în folosint ă  temporară  Centrului Jude ţ ean de 
Transfuzie Sanguin ă  Ialomi ţ a, in considerarea faptului c ă  nu afecteaz ă  eligibitatea 
proiectului " Cre ş terea efleien ţ ei energetice a cl ă dirii Administrative din strada R ă zoare, 
nr. 3", proiect aflat in faza de precontractare; 
incheierea Contractului  de finan ţ area pentru imp lementarea proiectului " Cre ş terea 
eficien ţ ei energetice a cl ă dirii Administrative din strada Ră zoare, nr. 3"; 

Conallitn Judetean ialornita 
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demararea procedurilor de achizi ţ ie public ă  a contractelor necesare implement ă rii 
proiectului " Cre ş terea eficien ţ ei energetice a cl ă dirii Administrative din strada Ră zoare, 
nr. 3" 

in aplicarea prevederilor art. 108 lit. d), art. 173 an, (1) lit. c) ş i alin. (4) lit, a), art. 285, art. 297 
alin. (1) lit. d), art. 349-353 din Ordonan ţ a de Urgen ţ a a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile si complet ă rile uherioare, se propune aprobarea modific ă rii 
termenului art. 1 aim. (1) din Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. Astfel, spa ţ iile de la 
parterul i etajul II al bunului imobil situat in strada R ă zoare nr. 3, municipiul Slobozia, nr. 3, 
aflat in domeniul public al jude ţului Ialomiţ a, Centrului de Transfuzie Sanguin ă  Talomi ţ a, se 
dau in folosin ţă  gratuit ă , pană  1a data de 30.09.2022, cu posibilitatea de prelungire ulterioar ă  
prin adoptarea unei hot ă ră ri a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

Având in vedere interesul jude ţ ului Ialomiţ a in buna implementare a proiectelor fman ţ ate 
din fonduri nerambursabile ale UE, dar i interesul de a asigura buna func ţ ionare a Centrului de 
Transfuzie Sanguin ă  Ialomi ţ a, propun Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a adoptarea proiectului de 
hotă ră re sa in forma si con ţ inutul prev ă zute in project. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redactat 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă ră re privind modificarea i completarea Hot ă ră rii 

Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr.92/28.05.2021 privind reglementarea 

regimului juridic a unor spa ţ ii din incinta bunului imobil situat îu. str. 

Ră zoare, nr. 3, municipiul Slobozia, aflat in domeniul public al Jude ţ ului 

Ialomi ţ a 

În conformitate Cu  prevederile Legii nr. 282/2005 privind organizarea 

activit ă tii de transfuzie sanguin ă ,  don area de să nge si componente sanguine de 

origine uman ă , precum si asigurarea calit ă tii si securit ă tii sanitare, in vederea 

utiliză rii lor terapeutice, la nivelul judetului Ialomita a fimctionat in cadrul cl ă dirii 

ambulatoriului de specialitate  at Spitalului Judetean de Urge* Slobozia, Centrul 

Judetean de Transfuzie Sanguin ă  Ialomita. 

La acest moment Consiliul Judetzan Ialomita, proprietarul cl ă dirii Spitalul 

Judetean de Urgentă  Slobozia, are in implementare un proiect cu fonduri europene, 

finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 de reabilitare 

modemizare a clă dirii ambulatoriului de specialitate al spitalului. Pentru executarea 

acestor lucr ă ri de că tre antreprenor, a fost imperios necesar ă  mutarea Cu  caracter 

Coneillul Judetean lalornita 

MINI\ 
10000071195 



temporar a Centrului Jude ţ ean de Transfuzie Sanguin ă  Ialomiţ a intro alt ă  locaţ ie, 

urmă nd a reveni in spatiile pe care le ocup ă  in prezent, dup ă  finalizarea lucr ă rilor. 

Prin Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr.92/28.05.2021 privind 

reglementarea regimului juridic a unor spaţ ii din incinta bunului imobil situat in str. 

Ră zoare, nr. 3, municipiul Slobozia, aflat in domeniul public al Judetului Ialomi ţ a s-

a aprobat ă  darea in folosint ă  gratuită , p ă nă  la data de 31.12.2021, a spa ţ iilor de la 

parterul i etajul II al bunului imobil situat in strada R ă7oare, nr.3, municipiul 

Slobozia, aflat in domeniul public al jude ţ ului Ialomi ţ a, identificat in anexa care face 

pate integrant ă  din aceast ă  hotă ră re, Centrului de Transfuzie Sanguin ă  

Potrivit adresei nr. 1141/16.11.2021 inregistrat ă  la Consiliul Jude ţ ean 

Ialomiţ a sub nr.27548/2021-B/16.11.2021 Centrul de Transfuzie Sanguin ă  Ialomi ţ a 

solicit ă  prelungirea dă rii in folosinţă  gratuit ă  a spaţ iilor de la parterul si etajul II al 

bunului imobil identificat in anexa ata ş ată . 

În conformitate cu art.1, alin.(2) durata d ă rii in folosin ţă  gratuită  a spa ţ iilor 

prev ă zute la art.1, alin.(1) din Hot ă ră rea Consiliului Juidetean Ialomi ţ a 

nr.92/28.05.2021, poate fi prelungit ă  prin hot ă ră re a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

Potrivit art. 349 - 351 coroborat cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, Judetul Ialomi ţ a 

poate da in folosinţă  gratuit ă  bunuri apar ţ ină nd domeniului public al jude ţului pe 

termen limitat c ă tre persoanele juridice fă ră  seop lucrativ, care desfăş oard activit ăţ i 

de binefacere sau de utilitate public ă  on serviciilor publice. 

Ţ ină nd cont c ă  bunul imobil „Clă dire administrativ ă " face obiectul proiectului 

cu titlul „Cre ş terea eficien ţ ei energetice a Cl ă dirii Administrative din strada 

Ră zoare, nr. 3", s-a solicitat Agen ţ iei pentru Dezvoltare Regional ă  SUD Muntenia 

un punct de vedere cu privire la darea in folosin ţă  gratuit ă  a unor spa ţ ii din acest 

imobil. Prin adresa nr. 8674/07.05.2021 Agentia pentru Dezvoltare Regional ă  SUD 

Muntenia transmite avizul de a da in folosin ţ a cu titlu gratuit spa ţ iul solicitat pentru 



o perioadă  temporară , considerand c ă  func ţ ionarea temporar ă  a Centrului de 

Transfuzie Sanguin ă  nu este de natur ă  să  impacteze asupra eligibilit ăţ ii proiectului 

ş i a procesului de evaluare, selec ţ ie i contractare. 

Avand in vedere faptul c ă  la aceast ă  data a fost fmalizat ă  achizi ţ ia pentru 

elaborare Project Tehnic, jar fmalizarea procedurilor de achizi ţ ie la lucr ă rile de 

execuţ ie sunt estimate a se incheia pan ă  la sfar ş itul lunii septembrie 2022 la bunul 

imobil „Cl ă dire administrativ ă " care face obiectul proiectului Cu titlul „Cre ş terea 

eficien ţ ei energetice a Cl ă dirii Administrative din strada R ă zoare, nr. 3", propunem 

prelungirea perioadei de dare in folosin ţă  gratuită  pană  pe data de 30 septembrie 

2022, cu mentiunea c ă  in cazul in care procedurile de achizi ţ ie menţ ionate anterior 

se vor finaliza intr-un termen mai scurt, Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a va notifica 

Centrul de Transfuzie Sanguin ă  Ialomi ţ a pentru eliberartea spa ţ iului cu 30 de zile 

inainte de emiterea are prestator a ordinului de incepere a lucr ă rilor. 

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, 
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