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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56/23.03.2017 

privind reglementarea regimului juridic al imobilului ,,Centrul de Îngrijire și Asistență 
Slobozia” situat în str. Lacului, nr. 4, municipiul Slobozia și a terenului aferent 

 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 11026/2019 - X din 22.05.2019 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Adresa  nr. 7582 din 16.05.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ialomița; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56/23.03.2017 privind reglementarea 

regimului juridic al imobilului ,,Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia” situat în str. 
Lacului, nr. 4, municipiul Slobozia și a terenului aferent; 
 - Raportul nr. 11027/2019 – L din 22.05.2019 al Direcţiei Achiziții și Patrimoniu ; 
 - Raportul nr. 11518/2019 - X din 28.05.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 - Raportul nr. 11592/2019 - X din 28.05.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

 În conformitate cu: 

 - prevederile  art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. a) punctul 2, art. 120 și art. 123 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 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. 3 din 19.01.2017, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56/23.03.2017 privind 

reglementarea regimului juridic al imobilului ,,Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia” 
situat în str. Lacului, nr. 4, municipiul Slobozia și a terenului aferent,  se modifică și se 
completează după cum urmează: 
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1. articolul 2 se abrogă; 
 

2. articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins : 

” Art.3 Se transmit în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Ialomiţa bunurile imobile prevăzute în anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre”; 

 

3. la articolul 6, termenul de ”30 de zile calendaristice” se modifică și înlocuiește 
cu termenul de ”10 zile calendaristice”; 

 

4. după anexă, se introduce o nouă anexă, anexa nr.1; 
 

5. în cuprinsul hotărârii și anexei, adresa poștală a imobilului ”str. Lacului, nr.4” se 
modifică și se înlocuiește cu ”str. Lacului, nr.6”;  

 

Art.II Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, Direcţiei Buget 
Finanţe și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa urmând 
să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE 

VICTOR MORARU 

 

 

 

 

                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                              Secretarul judeţului Ialomiţa 

                             Adrian Robert IONESCU 
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Adoptată la Slobozia                                                                                         DIG 

Astăzi 30.05.2019                                                                                                         2 ex. 


