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PROJECT DE HOT Ă RA'RE NR. 
privind treeerea unui bun din domeniul public al judetului Ialomita ş i din administrarea 

Direetiei Generale de Asistentei Socialci ş i Proteetia Copilului Ialomita, în dotneniul pri vat al 
jude ţ ului Ialomita, in vederea desfiintdrii 

Consiliul Judeţ ean 
Awind vedere: 

Referatul de aprobare nr. g'din  ,14,0 ..202,2-  al Presedintelui Consiliului Judelean 

Examinand: 
- Raportul nr./5-6:01-eigZ- din  ii"*.aezal  Directiei Achizi ţ ii ş i Patrimoniu; 
- Adresa Direcţ iei Gene ale de Asisten ţ ii Social& si Protecţ ia Copilului lalorniţ a nr.11140 

din 02.06.2022; 
Raportul nr. 	7 	 din 	 al Comisiei de urbanism, amen ajarea 

teritoriului, dezvoltare regional& protecţ ia mediului ş i turism; 
- Raportul nr.   din 	 al Cornisiei juridice, de disciplină , drepturi, 

obligapii 
In  conformitate Cu: 
- prevederile art.867 - 870 din Codul Civil; 

prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrcirilor de construcţ ii, 
republicat& cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.173  aim. (1) like) ş i art. 361 aim. (2) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernuhii nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ş i completdrile ulterioare; 

- prevederile Ordonanţ ei Guvernului nr. 11272000 pentru reglementarect procesului de 
scoatere din fun cţ iune, casare ş i valorificare a activelor corporale care alccituiesc domeniul 
public al statului si al unitdţ ilor administrativ-teritoriale; 

prevederile Hoteirdril Guvernului nr.135372001 privind atestarea domeniului public al 
judeţ ului Ialomiţ a, precum si al rnunicipiilor, oraselor ş i comunelor din judeţ ul Ictlomipa; 

prevederile Hotardrii Consiliului Judelean Ialomiţa nr. 47 din 30.09.1999 privind 
insusirea inventarului bunurilor care alccituiesc dorneniul public al judetului Ialomita cu 
modificcirile „si complet&ile ulterioare 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificcirile ş i completiirile ulterio are, 

HOTAR Ă $TE 

Art. 1. Se aprob& trecerea din domeniul public al judeţ ului Ialomipa si din administrarea 
Directiei Generale de Asistenţ a Social& si Pro tecţ ia Copilului Ialomila în domeniul pr/vat  al 
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judeţ ului lalomiţ a, a imobilului identificat in anexa care face parte integrantet din prezenta 
hoteireire. 

Art. 2. Se constatei scoaterea din fitncţ iune a bunului imobil  men  ţ ionat  la art.1 ş i 
desfiin ţarea acestuia ca urrnare a autodemoletrii. 

Art. 3. Pozi ţ ia 19s din Anexa la Hotcireirea Consiliului Judeţ ean Ialotniţa nr.47 din 
30.09.1999, modificatei ş i completatei prin Hoteireirea nr.156 din 29.09.2017 se abrogei. 

Art. 4. Consiliul Judeţ ean Ialomiţa va actualiza in mod corespunzeitor datele din evidenţ a 
cantitativ valoricet ş i va opera modificarea corespunz&oare  a  inventarului bunurilor care 
aparţ in domeniului public si dorneniului privat al judeţ ului 

Art. 5. Prezenta hoteirare devine obligatorie si produce efecte de la data comuniccirii. 

Art. 6. Prin grija Direcţ iei Coordonare Organizare, prezenta hoteireire va fi comunicatei 
spre ducere  la  indeplinire Direcţ iei Achizi ţ ii ş i Patrimoniu ş i Direcţ iel Generale de Asisten ţ ei 
Socialei ş i Protecţ ia Copihtlui 1alomiţ a, ş i, spre tiinţă , Institu ţ iei Prefectului — Jude ţ ul Ialomita, 
urmeind  a fi publicatei pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialomya, sectiunea "Monitorul oficial al 
judeţ ului". 

PREŞ EDINTE, 
MARIAN PAW 

Avizat, 
Secretarul General at Judetului Ialomita, 

Adrian Robert IONESCU 

Rd/Oc 

T.E. 
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Anexă  

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunului mobil adăpost grip electrogen aflat in incinta Centrului pentru 
persoane vă rstnice Fierbinti, ce urmeaz ă  a fi eliminat din pozitia 19 s din Anexa la 
Ilotă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 30.09.1999 privind insu ş irea 
inventarului bunurilor care alcă tuiesc domeniul public al judetului Ialomita, cu 

modifică rile  i  complet ă rile 

Nr. 
crt. 

Codul de 

clasificare 
Denumirea 

bunului 
Elemente de indentificare Valoare de 

inventar 
(lei) 

Anul 
dobandi 

rii 

Situatia Juridic ă  

19 s 1.3.1 ,  
Ad ă post grup 

electrogen 

,5opron din schelet de 

lemn, sarpant ă  de lemn, 
invelitoare din placi 

undulate din azbociment. 

Suprafatii construita = 
15,00 mp 

150,00 1983 

D.C.J.  'if.  156/29,09.2017 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotii Hire privind trecerea until bun din domeniul public al judeţ ului Ialomita ş i  
din administrarea Direcţiei Generale de Asistent ă  Sociald si Protecţ ia Copilului Ialomita, in 

domeniul privat  at judeţ ului Ialomita, in vederea desfiinteirii 

Prin proiectul de holdrdre supus dezbaterii se prop  une spre apro  bare  trecerea unui bun din 
domeniul public al judetului Ialomita ş i din administrarea Directiei Generale de Asistentez Socialei 
ş i Protectia Copilului lalornita, in domeniul privat al judetului Ialomita, in vederea desfiint 

Patrimoniul public al judetului Ialomita curpinde printre altele ş i bunul imobil „addpost 
grup electrogen" ajlat in incinta curtii Centrului pentru _persoane vă rstnice Fierbinti aflat  în  
admirzistrarea Directiei Generale de Asistentet Socialei şĹ  Protectia Copilului lalomita. 

Ca urmare a vizitei  în  teren  a  reprezentantilor Directiei Achizitii ş i Patrimoniu — 
Cornpartimentul Patrimoniu Public ş i Privat s-a constatat faptul că  imobilul adeipost grup 
electrogen nu se geiseş te pe teren ş i de asemenea nici in cartea funciard nr. 22141. 

De asemenea, reprezentantii Primă riei oraş ului Fierbinti-Tă rg au constatat autodemolarea 
acestei constructii (ş opron din schelet de lemn, sarpantd de lemn, invelitoare din plă ci ondulate de 
azbociment) intocmind in acest sens procesul verbal fir.  4310 din 30.05.2022. 

Prin adresa nr. 11140 din 02.06.2022 Directia Generalei de Asistent ă  Socialet şĹ  Protectia 
Copilului a comunicat Consiliului juderean Ialomita faptul cd aceastd constructie I'M mai existd 
intervenind procesul de autodemolare ş i a propus scoaterea ei din folosintă , respectiv din inventar. 

intruceit imobilul mentionat se ajld in domeniul public al judetului, in vederea scoaterii din 
fimctiune ş i desfiintare se impune ca acesta sei fie trecut, in prealabil, in domeniul privat al 
judetului. in conformitate cu prevederile Codului Civil, titularul dreptului de proprietate privată  
asupra unui imobil poate dispune de acesta in limitele rnateriale ale obiectului s ă u, inclusiv in ceea 
ce priveste scoaterea din functiune  i  desfiintarea sa. 

In  raportul directiei de specialitate sunt detaliate toate aspecte de naturet tehnico-economicd 
necesare sustinerii proiectului de hotă rdre. 

Constatând că  surd indeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Jude/van Ialomita adoptarea hoteireirii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

Redactat, 
Tudorache Emilia 
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DIRECTIA ACHIZJŢ II Ş I PATRIMONIU 

RAP ORT 

privind trecerea unui bun din domeniul public al judelului Ialomi ţa ş i din administrarea 
Directiei Generale de Asistentd Sociald i Protectia Copilz ż lui Ialomita, în domeniul pr/vat 

al judetului lalomita in vederea desfiintdrii 

În conformitate Cu prevederile art. 1'73 alin (1) litera C din Ordonan ţ a de Urge* 
nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu complet ă rile ulterioare, consiliul jude ţ ean 
indepline ş te atributii privind administrarea domeniului public ş i privat al judetului. 

Prin proiectul de hotă ră re se propune modificarea Hot ă ră rii Consiliului Tude ţ ean 
Ialomiţ a fir. 47 din 30.09.1999 privind insu ş irea inventarului bunurilor care alc ă tuiesc 
domeniul public al jude ţ ului Ialomiţ a, cu modific ă rile ş i complet ă rile , astfel cum aceasta a 
fost modificat ă  ş i completat ă  prin Hotă ră rea nr. 156 din 29.09.2017, in sensul: 

1) abrog ă rii poziţ iei 19 s, prin eliminarea imobilului addpost grup electrogen dat in 
administrare Direc ţ iei Generale de Asisten ţă  Socială  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomita 
— Centrul pentru persoane varstnice Fierbin ţ i, bun imobil ale c ă rui date de 
identificare sunt prev ă zute in anexa la prezentul Raport; 

Urmare vizitei in teren a reprezentan ţ ilor Direc ţ iei Achiziţ ii i Patrimoniu 
Compartimentul Patrimoniu la Centrul pentru persoane v ă rstnice Fierbin ţ i Tă rg, pentru o 
verificare a bunurilor din incinta centrului, anume cele aflate in cartea funciar ă  cu cele din 
inventarul pe anul 2021, in Procesul verbal nr. 13678/2022-M din 24.05.2022 s-a consemnat 
că  imobilul adcipost grup electrogen, nu s-a g ă sit pe teren ş i deasemenca nici in cartea 
fanciar ă  22141 Fierbin ţ i. 

Direc ţ ia General ă . de Asistenţă  Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a prin adresa 
nr. 11140/02.06.2022 inregistrat ă  la Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 14667/2022-G din 



02.06.2022, ne in ş tiinţ ează  c ă  bunul imobil adapost grup electrogen aflat in incinta 
Centrului pentru persoane varstnice ş i in lista de inventariere pe anul 2021 s-a autodemolat. 

Primă ria ora ş ului Fierbinti Targ prin Procesul-verbal incheiat in data de 30.05.2022 
a constatat deasemenea c ă  imobilul este autodemolat, avand o vechime de peste 39 de ani. 

Prin proiectul de hotă rke se propune: 
Trecerea din domeniul public at jude ţ ului Ialomi ţ a ş i din administrarea Direc ţ iei 
Generale de Asisten ţă  Sociald ş i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a, in domeniul privat al 
judeţ ului Ialomiţ a in vederea scoaterii din folosin ţă  a bunului imobil identificat in 
anexa care face parte integrant ă  din prezentul raport; 
Modificarea Hot ă rarii Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a nr. 47 din 30.09.1999 privind 
insu ş irea inventarului bunurilor care alc ă tuiesc domeniul public at jude ţului Talomiţ a, 
cu modific ă rile ş i completă rile , astfel cum aceasta a fast modificat ă  i completat ă  
prin Hotă rarea nr. 156 din 29.09.2017 , in sensul: 

•  2) abrogr ă rii poziOei 19 s, prin eliminarea imobilul adcipost grup electrogen dat in 
administrare Direc ţ iei Generale de Asisten ţă  Socială  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a 

Centrul pentru persoane vdrstnice Fierbin ţ i, bun imobil ale c ă rui date de 
identificare sunt prev ă zute in anexa la prezentul Raport. 

Faţă  de cele ară tate mai sus, propunem promovarea proiectului de hot ă rare in vederea 
dezbaterii i aprob ă rii acestuia. 

Director executiv, 
GheorgieProca 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

DIRECTIA GENERALA" DE ASISTENTA SOCIALA 

Ş I PROTECTIA COPILULUI IALOMITA 

Str.  C.  Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobazia, jud. Ialomita, cod 920033 
Tel. 0243 / 231  088;  0243 / 216 657 ; 0243/206101 Fax 0243/233407 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Urmare efectudrii inventarierii faptice anuale a terenurilor, constructiilor ş i a 
altor bunuri date in adminisfrare Directiei Generale de Asistent ă  Sociald i Protec ţ ia 
Copilului Ialomiţ a apartinând domeniului public ş i privat al Consiliului Judetean 
Ialomita, in lista de inventwiere la Centrul pentru persoane varstnice Fierbinti 
figureazd o construc ţ ie cu denumirea "Ad ăpost grup electrogen" cu nr. inventar 
110126, cu C valoare de inventar de 250 lei. 

Avă nd in vedere faptul c ă  aceastd constructie nu mai existd intervenind 
procesul de autodemolare, propunem scoaterea ei din folosintd, respectiv din 
inventar. 

Ata ş at, vd inaint ă m Procesul -Verbal nr. 4310/30.05.2022 al Prinfariei 
ora ş ului Fierbinţ i-Tă rg, judetul Talomita. 

Cu stimd, 

Director General, 
prof. Paul Marcu Director Economic, 

ec. Lucretia Buda 
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