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H O T Ă R Â R E 
privind dezafectarea a trei garaje și demolarea imobilului ”Construcție bară 2 

garaje”, bunuri ce aparțin domeniului privat al Județului Ialomița 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 7462/2022 - W din 22.03.2022  al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52/26.04.2018 privind însușirea 
inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al județul Ialomița, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- adresa nr. 33825/28.02.2022 Primăriei Municipiului Slobozia; 
- Raportul de specialitate nr. 7514/2022 - V din 22.03.2022 al Direcţiei Achiziții și 

Patrimoniu;   
 - Avizul nr. 7925/2022 - Y din 25.03.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Avizul nr. 8044/2022 - Q din 28.03.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

-  Cartea a- III-a, Titlul II- Proprietatea privată din Codul Civil al României; 
- prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și art.354 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 
 - prevederile Regulamentului 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 prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă dezafectarea a trei garaje aparținând domeniului privat al 
Județului Ialomița, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Se aprobă demolarea bunului imobil” Construcție bară 2 garaje” 

aparținând domeniului privat al Județului Ialomița, conform prevederilor Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa 
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3(1) Cheltuielile necesare finalizării lucrărilor de dezafectare și demolare se 

vor asigura din bugetul județului Ialomița.  
(2) În condițiile art. 1 și 2, Direcția Achiziții și Patrimoiu va propune 

reactualizarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al județul 
Ialomița aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.52/26.04.2018, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 

va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziții și Patrimoiu, Direcției Buget 
Finanțe 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    

 
 
 
 
 
 
Nr. 63                                                                                                                                                                                                 Rd/Oc     
Adoptată la Slobozia                                                         DIG 
Astăzi 29.03.2022                                                           2 ex. 

 

 


