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H O T Ă R Â R E  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 28/26.03.2018 privind 

reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al 
Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr.14491/2020-E din 09.07.2020  al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.28/26.03.2018 privind 
reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al 
Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, 
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 
nr.68/30.05.2019; 

- adresa nr.2691/06.07.2020 a Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița; 
- Raportul de specialitate nr.14579/2020-U din 09.07.2020 al Direcţiei Achiziții 

și Patrimoniu;   
- Avizul nr.15983/2020-Q din 28.07.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie; 
- Avizul nr.15836/2020-W din 27.07.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile art. 866,  art. 874 și art. 875 din Codul Civil al României; 
- prevederile art.173 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.c)  și art. 297 alin.(1) lit.d) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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, 
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În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.I La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 28/26.03.2018 privind 

reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al 
Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, 
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
68/30.05.2019, termenul prevăzut la art.3 se modifică și se prelungește de la 
01.08.2020 până la 01.08.2021. 

 
Art.II Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se 

va comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziții și Patrimoniu și Serviciului 
Județean de Ambulanță Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa - Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 

 
PREȘEDINTE  

VICTOR MORARU 
 
 
 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul general al județului Ialomița 

Adrian-Robert IONESCU 
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