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PROJECT DE HOT ĂRARE NR.
pentru modificarea Hotdrarii Consiliului Judetean Ialomi ţa nr. 28/26.03.2018
privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate En domeniul
public al Judetului Ialomi ţa necesare desfit şuriirli activitlitilor din domeniul
Cu modificcarile completd rile ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomita,
Av ănd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. /65-01 72021-7- din 00 01 2021 al Preyedintelui
Consiliului Judetean Ialomiţct,
Examin ănd :
-Hoteirdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.28126.03.2018 privind
reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate in domeniul public al
Judetului 1alomita necesare desfeisureirii activiteitilor din domeniul sdneitciţii, Cu
modificdrile ;51 completdrile ulterioare;
- adresa nr.2874707.07.2021 a Serviciului Judetean de Arnbulantd Ialomita;
- Raportul de specialitate nr. .46635/2021din 01 o-Y- 2021 al Directiei
Achizitii „si Patrimoniu;
- Avizul nr.
/2021- din
2021 al Comisiei pentru muncă, sdndtate,
asistentd socialei si familie;
- Avizul nr.
/2021- din
2021 al Comisiei juridice, de disciplind,
drepturi, obligatii si incompatibiliteiti,
In conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 9572006 privind reforma in domeniul seindteitii,
republicatd, cu modific ările si completdrile ulterioare;
- prevederile art. 866, art. 874 si art. 875 din Codul Civil al Romă niei;
- prevederile art.173 aim. (1) lit. c) si aim. (4) lit, a), art. 297 alin.(1) lit.d) si art.
349-351 din Ordonanţa de Urgenţei a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificeirile yi completdrile ulterioare,
- prevederile Legii nr. 2472000 privind normele de tehnicei legislativei pen tru
elaborarea actelor normative, republicată;
- prevederile Regulamentului de organ izare si functionare a Consiliului
Judeţean Ialomita, aprobat prin Hotărărea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din
30.03.2021,
In temeiul prevederilor art.196 aim. (1) lit.a) din Ordonanta de Urgenr
ăa
Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, Cu rnodificeirile si completeirile
ulterio are,
Conailiul Jtidetef n alomita
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HOT Ă R Ă $TE:
Art.I La Hoteirdrea Consiliului Judelean Ialorniţa 28/26.03.2018 privind

reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate Fn domeniul public al
Judetului lalomita necesare desfdsurcirii activitătilor din domeniul sdneitdtii, cu
modificdrile i completdrile ulterioare, termenul preveizut la art,3 se modified şi se
prelungeş te de la 01.08.2021 pdnd la 28.02.2022.
Art.II Prin grija Secretarului general al judetului Ialomita, prezenta hotărdre se

vct comunica, spre ducere la indeplinire, Directiei Achizitii şi Patrimoniu i Serviciului
Judetean de Ambulantd Ialomita, urmdnd a fi pubficatd pe site-ul Consiliului Jude ţean
Ialomiţa - Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".

PREYEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat
Secretarul General aljudefului Ialomila
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hotiiriire pentru modificarea Hotiirlirii Consiliului Judetean Ialomita nr.
28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate in domeniul
public al Judetului lalomita necesare desfit şurdrii activiteitilor din dorneniul s ănătăţii, cu
completiirile ulterioare
Prin pro iectul de hotarare sup us dezbaterii se prop une Plenului Consiliului Judetean
lalomita aprobarea modificeirii Hotareirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 28/26.03.2018 privind
reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Judetului lalomita
necesctre desfasz,treirii activiteitilor din domeniul saneiteitii, cu modificeirile şi completarile ulterioare.
Consiliul Juderean Ialomita, prin actul administrativ a cdrui modificare este solicitata,
constituit în favoarea Serviciului Judetean de Ambulanta Icdomita in drept de folosintei cu titlu
gratuit asupra unor spatii situate in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, in vederea
desfasureirii activitatilor specifice. hniţial, acest drept a fast acordat pe o perioadcl de 3 luni, fiind
modificat ulterior pand la data de 01.08.2021.
Prin adresa an. 2874/07.07.2021, managerul general al Serviciului Judetean de Ambulantei
Ialomita informeaza Consiliul Judetean falomita ca nu a geisit incei o solutie viabilei in sensul
identificarii 11111,li spatiu corespunzator activitatilor in conditii legale, seas in care solicita
prelungirea dreptului de folosintei gratuitet asupra spatiilor proprietatea publica a judetului lalomita
cu incei 6 Zuni.
Potrivit prevederilor art. 866 din Codul Civil al Romaniei, unul dintre drepturile reale
corespunzeitoare proprietatii pub lice ii reprezinta şi dreptul de folosinta cu titlu gratuit, iar potrivit
art. 874, "dreptul de folosintei asupra bz,murilor proprietate publica se acorda, cu titlu gratuit, pe
termen limitat, in .favoarea institutiilor de utilitate publica". Conform clispozitiilor art. 112 din
Legea an. 95/2006 privind reforma în domeniul seinateitii, serviciul de ambulanţet jude jean este un
serviciu public cu personalitate juridicd, de importantei strategicei, chat in coordonctrea
departamentului de specialitate din Ministerul Sancitaţii si a direcţiei de seinatate publica judeţeand
In rap ort de solicitarea Serviciului Juderean de Ambulanta Ialomita „s'i a prevederilor legale
mai sus precizate, prin proiectul de hotarare se propune prelungirea de la data de 01.08.2021 pawl
la data de 28.02.2022 a termenului de constituire a dreptului de folosintei cu titlu gratuit asupra
imobilelor proprietatea publicei a judetului lalomita prevazut la art. 3 din Hotardrea Consiliului
Judetean Ialomita an. 28/26.03.2018, cu modificdrile i completeirile ulterioare.
Constatetnd ca sum indeplinite conditiile de legal itate şi oportunitate, propun Consiliului
Judetean Ialomita adoptarea hoteireirii in forma si continutul prezentate in pro iect.

PREŞEDINTE
MARIAN P L
Consillul Judetean lalomita
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Tehnoredactat,
Tudorache Emilia
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RAPORT

la proiectul de hotărăre privind modificarea Hot ărfiri Consiliului Judetean iii .
28126.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile
aflate in domeniul public al Judetului Ialomita necesare desfăsurării activitătilor

din domeniul s ănătătii, cu modific ările si complet ările ulterioare

Prin adresa nr. 2874/07.07.2021, Serviciului Jude ţean de Ambulanţa Ialomiţa a
solicitat prelungirea perioadei de folosin ţă a bunurilor imobile situate in incita Spitalului
Judelean de Urgenţa Slobozia date in folosinţă cu titlu gratuit prin H.C.J. nr. 28/2018,
Cu modificările i completările ultcrioare, pand la identificarea unui spa ţin
corespunz ător desfâ şurdrii activitătii, intruat pan ă la acest moment nu a fost identificat
un astfel de spa ţiu propice.
Prin H.C.J. nr. 109130.07.2020 privind rnodificarea H.C.J. nr. 28/26.03.2018
privind reglementarea regimului juridic at bunurilor imobile aflate in domeniul public
at Judeţului Ialomiţa necesare desfa' şurărli activit ăţilor din domeniul s ănătăţii, cu
modificările i completările ulterioare, acest drept de folosin ţă Cu titlu gratuit asupra

Consiliul J6deteim latomita
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unor bunuri imobile elate in domeniul public judeţean a fost acordat Serviciului
Judeţean de Ambulantă Ialomita păsnă la data de 01 august 2021.
Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii i aprobării se propune
modificarea art. 3 al Hotărarii Consiliului Judelean nr. 28/2018, modificat ă şi
completat ă, in sensul prelungirii dreptului de folosinţă Cu titlu gratuit pentru spatiile
ocupate in prezent p ănă la data de 28.02.2022, perioadă in care Serviciul Judetean de
Arnbulantă Ialomita să găsească solutii alternative pentru un nou sediu.
Fată de cele de mai sus, propunem dezbaterea i aprobarea proiectului de
hotărdre privind modificarea H.C.J. nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului

juridic al bunurilor imobile aflate in domeniul public at Judetului Ialomita neeesare
desfăşurării activitătilor din domeniul sătfatătii, cu modific ările şi completările
ulterioare.

Director executiv,
Gheorgh PROCA
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MINISTERUL SANATATII
SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA
IALOMITA
Str. Deeebal r. 3 , Slobozia
TeL 0243 234786 — Fax 0243 234786
U1G-1014-M-726
Operator de date cu caracter personal nr.38640

Nr. 2874 din 07.07.2021

Catre,
Consiliul judetean Ialomita

Avand in vedere ca prin H.C.J.IL nr. 109/30.07.2020 suntem instiintati
ca s-a aprobat dreptul de folosinta cu titlu gratuit pana in data de 01.08.2021 asupra
bunurilor imobile aflate pe dorneniul public al Judetului Ialomita, bunuri imobile in
care isi desfasoara activitatea SAJ IL - Statia Centrala si neindentificandu-se alt spatiu
pentru relocare, va rugam sa prelungiti termenul prevazut in HCJ IL 109 cu inca 6
luni,

Cu consideratie,

Manage
Dr. Pope
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