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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 28.05.2021 privind 
reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil  situat în strada 

Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 24579/2022 -  S din 22.09.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- adresa nr. ADR SM 11722 din 14.07.2022 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia; 
- adresa nr. 58753 din 07.07.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației; 
- adresa nr. 653 din 05.09.2022 a Centrului de Transfuzie Sanguină Ialomița prin care 

solicită prelungirea dării în folosință gratuită a spațiilor din imobilul situat în strada Răzoare, nr. 
3 din municipiul Slobozia 

Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea 
regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil  situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul 
Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare; 

- Raportul de specialitate nr. 24608/2022 - S din 22.09.2022 al Direcţiei Achiziţii şi 
Patrimoniu; 
 - Avizul nr. 24935/2022 - K din 27.09.2022 al Comisiei economico-financiară, protecţia 
mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 24964/2022 – I din 27.09.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 108 lit. d), art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 285, art. 297 alin. 

(1) lit. d), art. 349-353 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. art. 874 și art.875 din Codul civil; 

-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 156 din 29.09.2017 privind 
modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din  
30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 
Ialomița în vederea actualizării acestuia ; 

- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  



Cod FP -07-02,  ed. 2, vers. 0 
 

- prevederile art. 45 – art. 47 din Regulament 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, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.I (1) Alineatul (1) al articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 
28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil  situat 
în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița,  cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Art.(1) Se aprobă darea în folosință gratuită, până la data de 30.09.2023, a spațiilor de 
la parterul și etajul II al bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, nr. 3, 
aflat în domeniul public al județului Ialomița, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, Centrului de Transfuzie Sanguină Ialomița.”   

(2) Alineatul 3 al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 
28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil  situat 
în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița,  cu 
modificările și completările ulterioare, se abrogă. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 28.05.2021 
privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil  situat în strada 
Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu modificările 
și completările ulterioare, rămân în vigoare. 

 
Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art.IV Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată Direcției Achiziții și Patrimoniu, Direcției Buget Finanțe și Direcției Investiții și Servicii 
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, Centrului de 
Transfuzie Sanguină Ialomița și Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, 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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