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H O T Ă R Â R E  
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Județului Ialomița  
și administrarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia în domeniul privat  

al județului Ialomița, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 27752/2021 - F din 18.11.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 

public al județului Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 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;  

- Raportul de specialitate nr. 27821/2021 - V din 18.11.2021 al Direcţiei Achiziții și 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 28323/2021 - H din 23.11.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;  

- Avizul nr. 28209/2021 - P din 23.11.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 361 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Cărții a III-a din Codul civil; 

- prevederile Ordonanței de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului 
de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale,  

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului              
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 



 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1(1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului 
Ialomița a bunurilor imobile aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

(2) Trecerea în domeniul privat al Județului Ialomița a imobilelor prevăzute la     
alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora, în condițiile 
legii.  

 
Art.2 După scoaterea din funcțiune și desființarea bunurilor imobile, Consiliul 

Județean Ialomița va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-
valorică și va opera modificarea corespunzătoare a inventarului bunurilor ce aparțin 
domeniului public și domeniului privat al județului Ialomița.   

 
Art.3 La data procesului verbal de desființare, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 se modifică după cum urmează: 
- numerele curente 5, 6, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 se abrogă. 
 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 

Organizare, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi Spitalului Județean de Urgență Slobozia, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

                   PREŞEDINTE         
                MARIAN PAVEL                      Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                          Secretarul general judeţului Ialomiţa  
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