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privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în domeniul public al
Județului lalomița

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. TA0603- V din %. 44.2021 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
= Hotărârea. Consiliului. Judeţean Ialomiţa nr. 85 din 17.12.2002 privind darea în
- administrarea unor. bunuri-care aparțin. domeniului public al județului Ialomița, Muzeului
Județean Ialomița;
- Hotărâreă. Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 19.05.2003 privind transmiterea în
administrare:a unor bunuri care aparțin domeniului public al judeţului ialomiţa,;
- Hotărârea. Consiliului Județean Ialomița nr. 52 din 23.08.2011 privind darea în
administrare a terenului pe care este situatsitul arheologic “Orașul de Floci”, Muzeului Judeţean
!alomiţa;
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 64 din 16.09.2013 privind revocarea dreptului
de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Ialomiţa asupra
unor bunuri imobile, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, şi darea acestora în administrarea
Şcolii Profesionale Speciale “Ion Teodorescu” Slobozia;
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 26.03.2018 privind reglementarea

regimului juridic a bunurilor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Ialomița necesare
desfăşurării activităţilor din domeniul sănătății;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 30 din 25.02.2021 privind reglementarea
regimului juridic a unor imobile situate in str. Lacului, nr. 6, municipiul Slobozia, aflate în

domeniul public al Judeţului Ialomiţa;
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- Proiectul; Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey, cod SMIS
116932;

- Proiectul: Reabilitarea și punerea în valoare a MonumentuluiIstoric Orașul de Floci, , cod
SMIS 117124;

- Proiectul: Restaurarea și conservare Biserica de lemn Sf.Nicolae, , cod SMIS 116941
- Proiectul: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului
Municipal de Urgenţă Slobozia, cod SMIS 126420;

- Proiectul: Modernizarea, extinderea și dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cod SMIS 119070;

- Proiectul ( finanțat PNDL) ” Modernizare și dotarea incinteiclădirii Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slobozia — Corpuri de clădire C, D, E, județul Ialomița”;

- Proiectul ( finanțat PNDL ).” Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean
de Urgență Slobozia “;
=-Raportul de specialitate nr. PA4 /Va/-f

din 03„2021 al Direcţiei Achiziţii și

Servicii Publice şi Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;
- Avizul nr.

din

_.

al Comisiei economico-financiară, protecţia mediului şi

turism;

- Avizul nr.

22din

al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și

incompatibilități;
iei

a = AVIZUL NE,

iza iN ii

al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,

dezvoltare regională, protecţia mediuluiși turism;

În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (8) lit.a), art. 285 și art. 300 alin. (1) lit. a), b) și f) din
Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. art. 555, art. 861, art. 866 — art, 868 din Codulcivil,

- În temeiutart. 196 alin: (1) lit:-a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Lucrările de investiţii la bunurile imobile afiate în domeniul public al Județului
Ialomiţa, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se realizează de
către proprietarul acestora Judeţul Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa.
Art. 2 Titularii dreptului de administrare a bunurilor imobile prevăzute în anexa la prezenta
hotărâre vor îndeplini obligaţiile privind conservarea ( întreţinere curentă, reparaţii etc), punerea în
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valoare a bunurilor și vor beneficia de toate drepturile stabilite prin hotărârile privind darea în
administrare a acestor bunuri imobile afiate în proprietatea publică a Județului Ialomiţa.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomița şi instituţiile publice care au
în administrare bunurile imobile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 4 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre va fi
comunicată direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ialomiţa, instituţiilor publice
implicate , Instituţiei Prefectului —Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului
Județean Ialomiţa, secțiunea “Monitorul oficial al județului”.

PREŞEDINTE,
IVMARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General aljudeţului Ialomiţa

Adrian Robert IONESCU
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din 24 0 .2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile
aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune

reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului

Ialomiţa.
Având în vederecă:
a) Judeţul Ialomiţa are în implementare proiecte prin care se execută lucrări de investiții
asupra. unor..bunuri imobile. aflate în domeniul public al județului Ialomiţa, după cum
urmează;
- Proiectul:. Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey,
cod SMIS 116932;
- Proiectul: Reabilitarea şi punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci,
cod SMIS 117124,
= Proiectul: Restaurarea-şi conservare Biserica de lemn Sf.Nicolae, cod SMIS 116941;
„ - Proiectul: Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cod SMIS 119070;
- Proiectul: “Reabilitarea; modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului
Municipal de Urgenţă Slobozia, cod SMIS 126420;
- Proiectul ( finanțat PNDL ) *: Modernizare şi dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slobozia — Corpuri de clădire C, D, E, judeţul Ialomiţa”;
- Proiectul ( finanțat PNDL ) ” Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slobozia ”;
b) bunurile imobile aflate în domeniul public al judeţului Ialomiţa asupra cărora se
intervine prin proiectele de mai au fost date în administrare unor instituţii publice aflate în
subordine Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin hotărâri ale consiliului judeţean, după cum
urmează:

Consiilul Judatean Ialomita

Ul

-Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 86 din 17.12.2002 privind darea în
administrare a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Ialomiţa, Muzeului
Judeţean Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 19.05.2003 privind transmiterea în
administrare a unor bunuri care aparțin domeniului public al judeţului Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 23.08.2011 privind darea în
administrare a terenului pe care este situat situl arheologic "Oraşul de Floci”, Muzeului
Judeţean Ialomiţa;
„= Hotărârea Consiliului. Judeţean Ialomiţa nr. 64 din 16.09.2013 privind revocarea

dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi

Protecţia

Copilului Ialomiţa asupra unor bunuri imobile, proprietatea publică a județului Ialomiţa,
şi darea acestora în administrarea Școlii Profesionale Speciale “lon Teodorescu”
Slobozia;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 26.03.2018 privind reglementarea
regimului juridic a bunurilor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Ialomița
: necesare desfășurării activităților din domeniul sănătăţii;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 30 din 25.02.2021 privind reglementarea
regimului juridic a unor imobile situate in str. Lacului, nr. 6, municipiul Slobozia, aflate
în domeniul public al Judeţului Ialomiţa.
Având în vedere interesul proprietarului bunurilor de mai sus de a realiza lucrările de
investiții: şi reabilitare -a -acestora. prin fonduri nerambursabile atrase prin diferite surse de
"finanţare și faptul că se.intervine asupra unor clădiri aflate în administrarea altor entități este
necesară reglementarea regimului juridic al acestor bunuri pentru perioada de implementare a
proiectelorşi realizare a lucrărilor.
„Astfel, prinacest proiect de hotărâre:se statuează dreptul Judeţului Ialomiţa de a realiza
prin Consiliul Judeţean Ialomiţa lucrările de investiţii asupra obiectivelor cuprinse în anexa la
proiect, precum şi drepturile şi obligațiiletitularilor dreptului de administrare.
Având în vedere că proiectul de hotărâre îndeplineşte condițiile de necesitate şi
oportunitate, propun ConsiliuluiJudeţeanIalomiţa adoptarea sa în forma şi conţinutul prevăzute
în proiect.
|

PREŞEDINIE,
MARIAN PAVFI,

Redactat
Teodorescu Gabriela - Virginia
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării regimului juridic al unor
bunuri imobile aflate îu domeniul public al Judeţului Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomița derulează proiecte ce se află în diferite stadii de
implementare şi care suntfinanţate din fonduri europene, fonduri naţionale sau alte surse de

finanțare legal constituite pentru anumite bunuri imobile aflate în domeniul public al
judeţului,
Lucrările deinvestiții propuse a se realiza asupra unor imobile aflate în domeniul public
al judeţului fac obiectul următoarele proiecte:
- Creştereaeficienței energetice a clădirii Centrului Cultural„Ionel Perlea”;
- Creşterea eficientei energetice a Şcolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu”
Slobozia;
- Creștereaeficienței energetice a sediului Muzeului Judeţean Ialomița;

- Creşterea eficienţei energetice pentru clădirea Comandamentului - Pavilion A - (Centrul
Militar Judeţean Ialomiţa) ;
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slobozia;
- Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgență Slobozia ;

- Reabilitare şi punere în valoare a Monumentului Istoric Oraşulde Floci;
- Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey;
- Restaurare şi conservare Biserica de lemn "Sf. Nicolae”;

- Modernizarea şi dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;
- Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia.
Astfel, bunurile imobile aflate în domeniul public al judeţului, ce fac obiectul proiectelor
mai sus menţionate, sunt date în administrare prin Hotărâri de Consiliu Judeţean către
instituțile publice din subordine, iar lucrările de investiţii asupra acestora se realizează de

către Judeţul Ialomiţa prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, în calitate de proprietar.

Având în vedere, faptul că în anumite hotărâri se include în sarcina administratorilor
clădirilor obligaţia de a realiza lucrări de conservare, punere în valoare şi reabilitare a acestor
imobile este necesară reglementarea expresă a faptului că proprietarul imobilelor —respectiv

Judeţul Ialomiţa reprezentat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, va realiza lucrările de investiții
(modernizare, reabilitare extindere, etc.), administratorilor imobilelor revenindu-le obligația
de a realize lucrări de întreţinere și reparaţii curente după finalizarea investițiilor respective.
Menţionăm că bunurile imobile şi Hotărârile de Consiliu Judeţean de dare în administrare
ale acestora, la care se face referire, sunt cuprinse în anexa la prezentul raport,
Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre analiză Consiliului Judeţean Ialomița
adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea reglementării regimului juridic al unor

bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa.

DIRECTOR EXECUTIV
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