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PROIECT DE 110TXRÂRE nr.
privind treeerea unui bun din domeniul public al judetului Ialomita si din administrarea Directiei
Generale de Asistentil &Maki 0 Protectia Copilului Ialomita, in domeniul privat al judetului Ialomita, în
vederea cas ării„si valorUic ării acestuia

Consiliul Judeţean Ialomita,
Avdnd în vedere:
- Referatul de aprobare nr.

din

it

a Presedintelui Consiliului Judeţean Ialomita,

Examindnd:
- Raportul nr.
)42,2--Vidirt Pi 669 2-v2Z_ al Direcţiei Achizi ţii şi Patrimoniu;
Adresa Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Ialomita nr.5455/15.03.2022;
- Raportul nr.
din
al Comisiei -de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protectia mediului şi turism;
- Raportul nr.
din
al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
Raportul nr.
din
al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
incompatibilităti,

În conformitate cu:
prevederile art.867 - 870 din Codul Civil;
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut ării luerărilor de constructii, republicată,
Cu modific ărik şi complet ările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin.(1) lit.c) ş art.361 alin. (2) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările yi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funetiune, casare ş i valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al
unităţilor administrativ-teritoriale;
- prevederile Hotărdrii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata si de
valorificare a bunurilor aparţindnd institutiilor pub/ice, en modijic ările ulterioare;
- prevederile Hotărdrii Guvernului nr.1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului
Talomita, precum yi al municipiilor, oraselor şi comunelor din judetul Ialomita;
prevederile Hotdrdrii Consilinlui Judelean Ialomiţa nr.156 din 29.09.2017 privind modificarea ş i
cornpletarea Anexei la Hotărdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 30.09.1999 privind insusirea
inventarului bun urilor care alcă tuiesc domeniul public al judetului lalomita in vederea actual izării
acestuia;
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In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificeirile şi completeirile ulterioare,

HOT Ă RISTE

Art. 1. (1) Se aprob ă trecerea din domeniul public al jude ţului Ialomita si din administrarea Directiei
Generale de Asistent ă Socială şi Proteetia Copilului Ialomita in domeniul privat al judetului Ialomi ţa, a
imobilului identificat în anexa care face parte integrant ă din prezenta hot ărăre.
(2) Pozitia 56h din Anexa la Hotărkea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr.47 din 30.09.1999,
modificată ş i completat ă prin Hot ărărea nr.156 din 29.09.2017 se abrog ă.
(3) Cartea funciar ă nr.21048 Balaciu se va actualiza in mod corespunz ător la solicitarea Direc ţiei de
Achiziţii şi Patrimoniu din cadrul Consiliului Jude ţean Ialomi ţa.

Art. 2. Se aprob ă scoaterea din funetiune a bunului imobil mention.at la art.! in vederea cas ării
valorificării acestuia.

Art. 3. (1) Dup ă scoaterea din functiune şi casarea bunului imobil, Consiliul Judetean Ialomita va
actualiza in mod corespunz ător datele din evidenta cantitativ - valoric ă şi va opera modificarea
corespunz ătoare a inventarului bunurilor care aparţ in domeniului public si domeniului privat al judetului
(2) Sumele rezultate in unna valorific ării, conform prevederilor legale, se vor constitui venit la
bugetul judetului Ialomita.

Art. 4. Prezenta hot ărăre devine obligatorie si produce efecte de la data comunic ării.
Art. 5. Prin grija Direc ţiei Coordonare Organizare, prezenta hot ărare va fi comunicat ă spre dueere la
indeplinire direetiilor de specialitate implicate si Directiei Generale de Asistent ă Socială şi Protectia
Copilului Ialomita, ş i, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului — Jude ţul Ialomiţa, urmănd a fi publicat ă pe site-ul
Consiliului Judetean Ialomita, sec ţiunea "Monitorul oficial al judeţului".

PRE$EDINTE,

ContrasenineazA pentru legalitate

MARIAN PAVEL

Seeretarul General al Judeţului Ialomi ţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.
Emisa la Slobezia
Astăzi
.
.2022
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Anexă

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunului mobil depozit carburanti aflat in incinta Centrului pentru persoane
vArstnice Balaciu, ce urmeaz ă a fi eliminat din pozi ţia 56 It din Anexa la Ilot ărfirea
Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 30.09.1999 privind insusirea inventarului
bunurilor care alc ătuiesc domeniul public al judetului Ialomita, cu modific ările si
complet ările

Nr.
crt.

56 b

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

1.5.5.

Depozit
earburanti

Elemente de indentificare

Constructie pe fundatie
din beton, zid ă rie din
că rămidă, invelitoare din
azboeiment.
Suprafat ă construită =
50,00 mp

Valoare de
inventar
(lei)

Anul
dobăndi
rii

Situatia Juridic ă

H.C.J. nr. 156/29.09.2017
1926,00

1997

Carte funciară nr. 21048
Balaciu
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de Hottirlire privind trecerea unui bun din domeniul public al judetului Ialomita si din
administrarea Directiei Generale de Asistentil Social(' şi Protectia Copilului Ialomita, în domeniul privat
al judetului Ialomita, in vederea caseirii i valorijk ării acestuia

Prin proiectul de hotărfire supus dezbaterii se propune spre aprobare trecerea unui bun din domeniul
public al judetului Ialomi ţa şi din administrarea Directiej Generale de Asistent ă Socială şi Protecţia
Cop ilului Ialomita, in domeniul privat al judetului Ialomita, in vederea cas ării şi valorific ării acestuia.
Patrimoniul public al judeţului Ialomita curpinde printre altele i bunul imobil „depozit carburanţi"
afiat in incinta C ăminului Balaciu aflat in administrarea Directiei Generale de Asistent ă Socială şi Protectia
Copilului Ialomita. Acest depozit de carburan ţi este nefunctional i prezint ă un grad de uzur ă ridicat.
În acest sens, s-a intocmit un raport de evaluare de c ătre membrii comisiei de inventarjere numit ă
prin Dispozitia Directorului General al Directiei Generale de Asistent ă Social ă şi Protectia Copilului
Ialomita şi de responsabili ai Centrului de persoane varstnice Balaciu, confirmat prin verificarea la fa ţa
locului de către reprezentantii Consiliului Jude ţean Ialomiţa.
În Raportul directiei de specialitate sunt detaliate toate aspecte de natur ă tehnico-economic ă necesare
sustinerii proiectului de hotărdre.
Având in vedere cele sus-mentionate, se impune trecerea bunului din domeniul public al jude ţului
Ialomita şi din administrarea Directjei Generale de Asistent ă Social ă şi Protecţia Copilului Ialomita, in
domeniul privat al judetului Ialomita, in vederea cas ării i valorific ării acestuia, sumele rezultate urmand a
se constituj venit la bugetul judetului Ialomita.
Constafand e ă sunt indeplinite conditiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului Judetean
Ialomita adoptarea hot ărdrii in forma şi continutul prezentate in project.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

Redactat,
Cosmina DOROBAŢ

Consillul

Judetean

lalornita
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RAP ORT

Privind trecerea unui bun din domeniul public al judetului lalomita i din administrarea
Directiei Generale de Asistenţă Sociald şi Protectia Copilului Ialomita, in domeniul privat
al judelului lalomita in vederea caseirii
acestuia

În conformitate cu prevederile art. 173 alin (1) litera C din Ordonanta de Urge*
nr. 57/03.07.2019 privind Codul Mministrativ cu complet ările ulterioare, consiliul judetean
indeplineşte atributii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Directia General ă de Asistent ă Socială şi Protectia Copilului Ialomita prin adresa
nr. 5455/15.03.2022 inregistrat ă la Consiliul Judeţcan Ialomita nr. 6924/2022-Y din
16.03.2022, ne comunic ă faptul c bunul imobil depozit carburanti aflat in incinta
Căminului Balaciu este nefunctional, având o vechime de eel pu ţin 30 de ani cu grad de
uzură foarte ridicat (cu găuri).
Acestui depozit carburanti i s-a intocmit un raport de evaluare de c ătre membrii
comisiei de inventariere numit ă prin Dispozitia Directorului General al D.G.A.S.P.C.
Ialomita şi responsabili ai Centrului pentru persoane v ărstnice Balaciu.
Raportul de evaluare inregistrat la Consiliul Judetean Ialomita Cu or. 7476/2022-E din
22.03.2022 susţine cele mentionate anterior şi propune ca bunul imobil s ă fie casat şi ulterior
valorificat fierul rezultat dup ă. dezafectarea lui.
După verificarea la fata locului de c ătre reprezentanti ai institutiei noastre de la
Directia Achizitii şi Patrimoniu la amplasamentul din str. Petre Balaciu, nr. 2, comuna
Balaciu, s-au constatat acelea şi concluzii ca cele din Raportul de evaluare sus amintit şi
ataşat acestuia.
Prin proiectul de hotărare se propune:

ConsIllul Judetean alomIta
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Trecerea din domeniul public al judetului Ialomiţa şi din administrarea Directiel
Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Ialomi ţa, in domeniul privat al
judeţului Ialomiţa in vederea cas ării ş i valorific ării a bunului imobil identificat in
anexa care face parte integrant ă din prezentul raport.
Modificarea Hotărarii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 30.09.1999 privind
insusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judetului Ialomiţa,
cu modific ările şi completările , astfel cum aceasta a fast modificată şi completată
prin Hotărarea nr. 156 din 29.09.2017 , in sensul:
1) abrogrării poziţiei 56 h, prin eliminarea irnobilul depozit earburanli dat in
administrate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială i Protectia Copilului Ialomiţa
— Cămin Balaciu, bun imobil ale cărui date de identificare sunt prev ăzute in anexa
la prezentul Raport;
După scoaterea din functiune şi casarea bunului mobil , sumele rezultate in urma
valorific ării ace stuia conform prevederilor legale se vor constitui venit la bugetul judetului
Ialomiţa
La solicitarea instituţiei noastre adresat ă Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Ialomiţa va fi actualizat ă cartea funciar ă 21048 Balaciu Cu privire la construcţia avand nr
cadastral 21048-C21.
Faţă. de cele arătate mai sus, propunem promovarea proiectului de hotărare in vederea
dezbaterii i aprob ării acestuia.

Director executiv,
Gheo lea roca

CONSILIULJUDETEAN IALOMITA
DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ
51 PROTECTIA COPILULUI IALOMITA

Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobozia, jud. lalomita, cod 920033
Tel. 0243 / 233. 088; 0243 / 216 657 ; 0243/206101 Fax 0243/233407
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

eompletarea adresei noastre nr. 20941/10.11.2021 v ă comunleăm
următoarele:
- urm are efectuării inventarierii faptice anuale a terenurilor, constructiilor şi a
altar bunuri date in administrare Directiei Generale de Asistentă Socială şi Protectia
Copilului Ialomita apartinand domeniului public şi privat al Consiliului Judetean
Ialomita, la Centrul pentru persoane varstnice Balaciu, exist ă un depozit de
carburanti nefunctional, din fier, cu grad de uzură foarte ridicat (cu g ăuri), având o
vechime de eel putin 30 ani şi care figurează in lista de inventariere la pozitia 8, cu
nr. de inventar 110201 şi valoare de inventar de 1926 lei.
Avand in vedere faptul c ă acest depozit nu mai poate fi folosit şi in alte
scopuri, propunem casarea şi valorificarea lui, conform prevederilor HG nr.
841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor
apartinând institutiilor publice şi completată prin HG nr. 966/1998.
În

Cu deosebită consideratie,

Director General,
prof. Paul Marcu
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Director Economic,
cc. Lucretia Buda
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LISTA DE INVENTARIERE
Z)/ . 1 1 2021
fa data de

Consillul Judetean
Nr.
crt.

Ialomita
Denumirea
bunurilor
inventariate

Nurnar

CANTITATI

inventar

Locatie

Stocuri

1

0

2

Magazie
(credire pavilion
administratfv)
Magazie chimicale

3

Beef

1

Pret

Diferente

Faptice Scriptice Plus
2

3

4

5

110194

Bafaciu

1

1

110196
110197

Balaciu
Bafaciu

1

1

1
1

-

110199

Bafaciu

1

1

110200

Balaciu

1

6

DGASPC
Centrul pentru persoane vârstnice Balaciu
PATRIMONIU PUBLIC
VALOARE CONTABILA
Valoarea
Depreciere

Responsabil:

unitar

Valoare

Minus

RON

RON

7

8

9

Diferente
Plus
Minus
10

11

de inventar
RON

Valoare

12

13

14

216.000,00

-

-

Motiv
(cod)

216.000,00

216.000,00

-

58.600,00
5.300,00

58.600,00
5.300,00

-

-

58.600,00
5.300,00

-

-

-

-

30.217,00

30217,00

-

-

30.217,00

-

-

1

-

-

4.667.500,00

4.667.500,00

-

-

4.667.500,00

-

-

30.600,00

30,600,00

30.600,00
2.000,00

30.600,00
2.000,00

-

-

30.600,00
2_000,00

-

-

-

58.200,00

-

-

1.649.200,00

-

-

487.340,00

-

-

-

Unitate de ingrifire

la dorniciliu pt
4
5

persoane vasrstnice
Sediu administrativ iC ă rnin Bafaciu

6

Depozit combustibif

110315

Balaciu

1

1

-

7

Depozit combustibil
Depozit carburanti
Cradire Centrala

110316
110201.

Bafaciu
Balaciu

1
1

1

-

110202

Balaciu

1

1

-

-

58.200,00

58.200,00

-

110212

Balaciu

1

1

-

-

1.649.200,00

1.649.200,00

-

Balaciu

1

1

-

-

487.340,00

487.340,00

-

9

termică

Centrui rezidential
pentru 24 perseane
10 vârstnice
Teren Crnin Balaciu

S =.- 28.808,00 mp
TOTAL

-

-

30.600,00

-

7.235.557,00

'

Comisia de inventariere

1

Numele si prenumele

seninazura

7 6-77P4

1 C

ke,;,i71›,/
ťJ

ĺ

Pt-7kt
1

cfooi-e

Responsabil,

1
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7.235.557,00
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Contabilitate,

100-Mci-/v157-1
1

