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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind modificarea anexei la Hotewarea Consiliului Jude ţean lalomiţa nr. 110 din
30.07.2020 privind darea în administrare ceare Direc ţia Generale' de Asisten ţa Social(' fi
Protecţia Copilului lalomiţa a Centrului de abilitare i reabilitare pen tru persoane adulte cu
dizabilităţi "Kalina şi Maria" Slobozia fi a Ctisuţei de Tip Familial "V1(Idu ţ" Slobozia

Consiliul Judetean lolomita,
Aveind în vedere:
- Referatul de aprobare nr. PUISJI /2021 - V din Ae doi .2021 al Presedintelui
Consiliului Judetean lalomita;
- Hotă r6rea Consiliului Judetean lalomita nr. 110 din 30.07.2020 privind darea Fn
administrare c ă tre Direct-la Generale'. de Asistentă Socială i Protecţio Copilului lalomi ţa a
Centrului de abilitare si reabilitare pen tru persoane adulte cu dizabUit čţi "Kalina si Maria"
Slob ozia si a C ăsutel de Tip Familial "Vl ă clut" Slobozia,
Examin6nd:
adresa nr.
din 17.09.2021 a Direc ţiei Generale de Asistentă Socială si Protectio
Copilului lalomita;
- Raportul de specialitate nr.,2.2ĐJ2) /2021 -At din 477 05 .2021 Compartiment
Coorclonare Societă ti, Servicii i Institutil Pub/ice Subordonate;
- Avizul nr.
/2021 din
.2021 al Comislei juridice, de discipliner,
drepturi,
si incompatibilit ăti;
- Avizul nr.
/2021 din
.2021 al Comisiel pentru munc ă, s ă n ă tate,
asistentă socială şifamilie,
rn conform itate Cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) ş i alin. (4) lit. a), art. 297 al/n, (1) lit, a), art. 298 lit.
b), art. 299 si art. 300 din Ordonanta de Urgent ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu moclific ările şi cornpletă rile ulterloare;
- prevederile art. 866 - 870 din Codul civil;
prevederile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă
pen tru elaborarea actelor normative, republicat ă, cu modific ările ş i completările
ulterioare;
- prevederile art. 45 si art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a
Consiliului Judetean
aprobat prin Hotă r6rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din
30.03.2021, cu modific ările i cornplet ă rile ulterioare,
Tn temeiul art. 196 Win. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific ă rile si cornplet ă rile ulterioare,
Consiliul JUdeter talornita
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HOTARA5TE:
Art. I Anexa la Hotăreirea Consiliului Jude ţean lalomiţa nr. 110 din 30.07.2020 privind
darea în administrare c ă tre Direcţia Generale, de Asisten ţă Socială i Protec ţia Copilului
lalomiţ a a Centrului de abilitare i reabilitare pen tru persoane adulte cu dizabilit ăţi "Kalina si
Maria" Slob ozia şi a Căsuţei de Tip Familial "Vl ădur Slob ozia, se modific ă si se inlocuieste Cu
anexa care face parte intergrant ă din prezenta hotăr6re.
Art. II Prin grija Secretarului General al Jude ţului lalomiţa, prezenta hot ă rare se va
cornunica, spre ducere la rndeplinire, Cornpartiment Coordon are Societ ăţi, Servicii şi institu ţii
Pub/ice Subordon ate, Direc ţiel Generale de Asisten ţă Soda Protecţia Copilului lalomiţa şi,
spre ştiin ţă, Instituţiel Prefectului — ludeţul lalomiţa, urmand s ă fie publicata pe site-ul
Consillului Jude ţean lalorniţa —Secţiunea "Monitorul oficial al lude ţului".

PREgDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizeazei
Secretarul General al ludetului lalom ăta
Adrian-Robert IONESCU
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Anexa nr. 1 la H.C.I. nr.

DATE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile - situate in Municipiul Slobozia, Cartier Bora, str. Prelungirea
Măgurii, nr. 8 -10

Nr.
crt.

1

2

3

Nr.
inventar

Codul de
clasificare

1.6.1.

1.6,1,

1,6.1.

Dentuutrea
bunului

Căsuta "Kalina"

Căsuta "Maria"

C ăsuta "Vrădut"

E[etnente de identificare
Adres ă: str, Prelungirea,
Măgurii, nr. 8, municip1u1
Slobozia. Regim de
inăltime: parter. Constructie
din cărămidă, invelitoare
din tabl ă tip 1iglă. Suprafata
construită = 343 mp;
Adres ă: str. Prelungirea
Măgurii, nr. 8, municipiul
Slobozia. Regim de
tnăltime: parter. Constructie
din cărăm idi, invelitoare
din tabl ă tip 001 Suprafalu
construită = 343 mp
Adres ă: str. Prelungirea
Măgurii, or. 10, municipiul
Slobozia. Regim de
ibăltime: porter. Constructie
din cărămidă, linvelitoare
din tabl ă tip tigl ă. Suprafa1a
construită — 238 mp;

Valoare de
inventar

1.348.088,59

1.358.051,12

1.154.049,41

Ann'
dobandirli

2011

2011

2012

Situatia
juridică
EI.C.S, nr.
12/07.02.2014;
H.C.J. or.
174/26.10.2017;
H.C.J. or.
126/30,10,2019
H.C.J. or.
12/07.02.2014;
H.C.J. or.
174/26.10.2017;
U.C.J. nr.
126/30.10.2019
H.C.J. nr.
12/07.02.2014;
1-1.C.J. nr.
174/26,10.2017
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărare privind modificarea anexei la Hotăr'drea Consiliului Jude ţean
lalomiţa nr. 110 din 30.07.2020 privind darea in adrninistrare că tre Direcţia General de
Asisten ţă Sociald i Protecţia Copilului lalomiţa a Centrului de abilitare i reabilitare
pentru persoane adulte cu dizabilit ăţi "Kalina şi Maria" Slobozia şi a Căsuţei de Tip
Familial "Vlăduţ" Slobozia

Prin proiectul de hotărăre sup us dezbaterii se propune modificarea anexei la
Hotără rea Consiliului Juderean lalomi ţa nr. 110 din 30.07.2020 privind darea în
administrare c ătre Direcria Generale/ de Asisten ţă Socială Protec ţia Copilului lalomi ţo a
Centrului de abilitare si reabilitare pen tru persoane adulte cu "Kalina si Maria"
Slobozia si a Căsuţei de Tip Familial "Vl ădur Slobozia.
Prin adresa nr. 17255 din 16.09.2021 Direc ţia Generale' de Asistenră Socială si
Protecria Copilului lalomira ne solicită modificarea i inlocuirea anexei la Hot ără rea
Consiliului Jude ţean lalomiţa nr. 110 din 30.07.2020 privind darea in administrare către
Direcria Generală de Asistenră Socială Protecţia Copilului laic:I/vita a Centrului de
abilitare si reabilitare pen tru persoane adulte cu dizabilit6ti "Kalina si Maria" Slobozia .si a
Căsurei de Tip Familial "Ill ădur Slobozia, motivat de faptul c ă adresele unităţilor
men ţionate nu corespund cu adresele din cartea funciar ă, această neconcordanră fund
datorată modificărilor nomenclatorului stradal al Municipiului Slobozia dup ă aprobarea
hotărării.
Administrarea bunurilor din domeniul public al Juderului Ialomira este atributul
exclusiv al Consiliului Juderean lalomi ţa, care, prin hot ă ră re pa ate dispune darea în
administrare a bunurilor pro prietate public ă, in conformitate cu prevederile art. 298 si ale
art. 299 din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative cu completările ulterioare,
care cuprinde elemente prin care se constituie dreptul de administrare: "a) date de
identificare a bunului core face obiectul d ării in administrare i valoarea de inventor a
acestuia".
Consi WI Judetean laionnta
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Constatand ca sunt indeplinite conditiile de necesitate 5i de oportunitate, propun
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hot ăraril în forma 5i continutul
prezent ate in proiect.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Redact at,

Cristian Rdureanu

ROMANIA

RIO 51MTEX

e

CONSILIULJUDETEAN IALOMITA
0243 230200

Fox.:

cao, ..nozso

Slobozia Piata Revolutiei Nr,

.

web; w•w.cicnetxo

erni: ciex CiCrifit:VO

•

Compartiment Coordonare Societăti, Servicii şi Instituţii Publice Subordonate
Nr .,72.2X

37.2(V )

din

#.0 9..2021

RAPORT

La proiectul de hotărire privind moditicarea anexei la 110011i-ea Consiliului Judeţului
Ialomita nr.110 din 30.07.2020 privind darea in administrare c ătre Direcţia General ă de
Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Ialomi ţa a Centrului de abilitare i reabilitare
pentru persoane adulte cu dizabilit ăţi "Kalina ş i Maria" Slobozia şi a C ăsuţei
de Tip Familial "Vliduţ" Slobozia

Prin proiectul de Hotărgre supus dezbaterii se propune modificarea i inlocuirea anexei la
Ilotărfirea nr.110 din 30.07.2020 privind darea în administrare c ătre Direcţia Generală de Asistenţă
Socială ş i Protecţia Copilului Ialomiţa a Centrului de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilităţi "Kalina şi Maria" şi a Căsuţei de Tip Familial "Vlădur Slobozia, imobile aflate in
domeniul public al judeţ ului Ialomiţa cu datele de identificare prev ăzute in anexa la prezentul project de
hotărăre.
Drept urmare, in anexă vor fi trecute corect adresele celor dou ă imobile, astfel:
pentru Centrul Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilit ăţi "Kalina şi
Maria" , in be de Prelungirea M ăgurii, nr.3, se va trece Prelungirea M ăgurii, nr.8 ;
pentru C ăsuţa de Tip familial "Vlădur Slobozia, in be de bulevard General Magheru, nr. 73,
se va treee Prelungirea M ăgurii, nr.10;
Modificarea anexei este in concordan ţă Cu art.! la HUI nr. 110/30.07.2020, datele ini ţiale fiind
eronat inserise.
Solicitarea DGASPC falomi ţa, conform adresei nr. 17255 din 16.09.2021 si inregistrată la
Consiliul judeţean Ialomiţa sub nr.22196/2021-Z din 17.09.2021, este susţinută prin documentele
justificative prezentate.
Apreciind că sunt indeplinite condi ţiile de legalitate, propunem Consiliului Jude ţean Ialomiţa
adoptarea hotărd'rii in forma si conţinutul prezentate in proiect.

Consilier,
Gheorghe Manuela Elena
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