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H O T Ă R Â R E   
privind însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura  

construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Ialomiţa 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
           - Referatul de aprobare nr. 30696/2021 - Z din 17.12.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 30730/2021 - L din 17.12.2021  al Direcţiei Achiziţii 
şi Patrimoniu; 

-Avizul nr. 31075/2021 - X din 21.12.2021 al Comisiei economico-financiară și 
agricultură; 

- Avizul nr. 31052/2021 - Z din 21.12.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 108 și ale art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) și b) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 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 Se însuşeşte rezultatul reevaluării activelor fixe corporale de natura 
construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa, 
potrivit anexelor 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 
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Art.3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
va comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate şi 
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, și, spre știință, Instituției 
Prefectului - Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, secțiunea Monitorul oficial al județului. 

 
 

            PREŞEDINTE,  
                                                       Contrasemnează pentru legalitate, 

                      MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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