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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. 1658/2022 - K din 19.01.2022 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; 
 - adresa nr. 17515 din 24.09.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - procesul-verbal de constatare nr. 89810 din 30.09.2021 încheiat între 
reprezentanții Primăriei Municipiului Slobozia și ai Consiliului Județean Ialomița, 

Examinând: 
- Raportul de specialitate  nr. 1667/2022 - A din 19.01.2022 al Direcţiei Achiziții și 

Patrimoniu; 
- Avizul nr. 1946/2022 - A din 21.01.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Avizul nr. 1927/2022 - G din 21.01.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

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

 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și f) și art. 286 alin. (3) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
   -  prevederile art. 858 – 865 din Codul Civil; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 
public al județului Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Ialomița, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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; 
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 - 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, cu modificările și completările ulterioare, 

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 În 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, aduse prin Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 156/29.09.2017, poziţia 11a se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 ”poziția 11 a - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 

„1.6.2., 1.3.1.”, coloana (2) „Denumirea bunului”  va avea următorul cuprins: 

„Complex Servicii Sociale Slobozia”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea 

următorul cuprins: „Sediu - Construcţie cu structură din zidărie portantă, fundație de 

beton, învelitoare din placă de beton armat; regim de înălţime: P + 1E. Adresă: str. 

Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 7, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = ansamblu de 

locuinţe, S = parc, E = parc, V = str. Constantin Dobrogeanu Gherea. Suprafaţă 

construită = 1.593,00 mp; coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosință” 

va avea următorul cuprins: „1998”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 

următorul cuprins: „1.076.342,00”, coloana (6) „Situația juridică actuală” va avea 

următorul cuprins: „O.G. nr. 26/1997; Protocol din 07.01.1998 şi 08.06.1998,                        

HCJ 48/1998; Raport nr. 6233/20.12.2004, Carte funciară nr. 36222”. 

 

Art.II Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Achiziții și Patrimoniu, Direcției Buget 
Finanțe și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, și, spre 
știință, 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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