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H O T Ă R Â R E   
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 

privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul 
Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr.14811/202-K din 13.07.2020 al Președintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Solicitarea comună a Centrului Cultural ”Ionela Perlea” nr. 194/02.07.2020, 
respectiv a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Ialomița  nr. 381 din 02.07.2020; 
          -   Raportul nr.14826/2020-G din 13.07.2020 al Direcției Achiziții şi Patrimoniu; 
          -   Avizul nr.15839/2020-M din 27.07.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 
          - Avizul nr.15916/2020-E din28.07.2020 al Comisiei pentru  învățământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.94 din 23.12.2010 
privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul 
Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.173  alin. (1) lit. c), alin. (4),  art.297 alin. (1) lit. d) și art.349-
351 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 867-870 și art. 874-875 din Codul Civil; 
- anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1353/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Ialomita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Ialomita; 
 - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 
nr.3 din 19.01.2017, 
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În temeiul art. 196 alin.(1)  lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.I La Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.94 din 23.12.2010 privind 

stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare,  literele a) și b) ale 
articolului 2  se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

”  a) Centrul Cultural ”Ionel Perlea”, suprafața de 1.616,26 mp ”. 
” b) Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Ialomița, suprafața de 466,27 mp”. 
 

Art.II Spațiul suplimentar din imobilul Centrul Cultural ”Ionel Perlea” transmis 
în folosință gratuită instituției Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Ialomița are datele de identificare prevăzute în anexa 1 la 
prezenta hotărâre. 

 

Art.III Anexele 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 
23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul 
Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare se 
înlocuiesc cu anexele 2 și 3 la prezenta hotărâre și fac parte integrantă din aceasta. 
 

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 
23.12.2010, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare. 

 

Art.V Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 

 

Art.VI Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului General al 
Județului Ialomița, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din 
cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Centrului Cultural ”Ionel Perlea” și Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, urmând 
să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – secțiunea ”Monitorul Oficial 
al Județului”. 

PREŞEDINTE, 
VICTOR  MORARU 

 
 

 
   Contrasemnează pentru legalitate, 

           Secretarul General al Judeţului Ialomiţa 
Adrian Robert IONESCU 
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