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PROIECT DE HOTĂRAE NR:
privind modificarea Anexel Ia Hotdriirea Consiliului Judefean Ialomita nr. 47 din
30.09.1999 privind fnsu şirea inventarulut bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al
judelului Ialomila, cu modificdrile si completdrile ulterioare
Consiliul Judelean Ialomiţa,
Avdnd fn vedere:
- Referatul de aprobare nr. k5-,4- 9' /2022din Vof .2022 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean lalomiţa;
- Anexa la Hotărdrea Consiliului Judelean Ialomiţa nr. 47 din 30.09.1999 privind
insuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public aljudeţului Ialomiţa, cu
modific ările şi completărik ulterioare;
- adresa nr. 17515 din 24.092021 a Direcţiei Generale de Asisten ţd Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa;
- procesul-verbal de constatare nr. 89810 din 30.09.2021 incheiat intre
reprezentanţii Primdriei Municipiului Slobozia şi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examindnd:
- Raportul de specialitate nr. 46t /2022- 4- din e of .2022 al Direcţiei
Achizi ţii i Patrimoniu;
- Avizul nr.
/2022din
.2022 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Avizul nr.
/2022din
.2022 al Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regionald,pro tecţia mediului şi turism,
In conformitate cu:
- prevederik art. 173 alb?. (1) lit. c)
art. 286 alin. (3) din Ordonanţa de
Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 858 — 865 din Codul Civil;
- prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului
public aljudeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Ialomiţa, cu modific ările yi complet ările ulterioare;
prevederile art. 59 şi art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativd pentru elaborarea actelor normative, cu modific ările i completările
ulterio are;
- prevederile art. 45 ş i art. 47 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Ialomi,ta, aprobat prin Hotărdrea Consiliului Judelean Ialomita nr.
46 din 30.03.2021, cu modific ările completdrile ulterioare,
CunailiutJudetean lalornite

1 1 1 101 1000118811
1111111111111111

Cod FP -07-02, ed. 2, vers. 0

În temeiul art. 196 alin. (I) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile şi completdrile ulterioare,
HOT Ă R Ă ,5' TE:
Art.i În Anexa la Hotdrdrea Consiliului Judeţean Ialomila nr. 47 din 30.09.1999

privind insusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului
Ialomiţa, cu modificdrile şi completdrile ulterioare, aduse prin Hotdrdrea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 156/29.09.2017, poziţia 11a se modified şi va avea urmdtorul
cuprins:
"poziţia 11 a - coloana (1) „Cod clasificare" va avea urmdtorul cuprins:
„ 1.6.2., 1.3.1.", coloana (2) „Denumirea bunului" va avea următorul cuprins:
„Complex Servicii Sociale Slobozia", coloana (3) „Elemente de identificare" va avea
următorul cuprins: „Sediu Constructie Cu structură din zidărie portantă, fundaţie de
beton, invelitoare din placă de beton armat; regim de inălţime: P ± 1E. Adresd: str.
Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 7, municipiul Slobozia. Vecin ătăţi: N = ansamblu de
locuinţe, S = pare, E = pare, V = str. Constantin Dobrogeanu Gherea. Suprafaţă
construită = 1.593,00 mp; coloana (4) „An dobdndire sau dupd caz al dării in folosinţă "
va avea următorul cuprins: „ 1998 "; coloana (5) „Valoarea de inventar" va avea
următorul cuprins: „ 1.076.342,00", coloana (6) „Situaţia juridicd actuald" va avea
urmdtorul cuprins: ,,O. G. nr. 26/1997; Protocol din 07.01.1998 si 08.06.1998,
HCJ 48/1998; Raport nr. 6233/20.12.2004, Cartefunciard nr. 36222".
Art.H Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărdre va

fi comunicatd spre ducere la Frideplinire Direcţiei Achizilii şi Patrimoniu, Direcţiei Buget
Finanţe Direcţiei Generale de Asisten ţd Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa,
spre stiinţă, Instituţiei Prefectului — Jude ţul lalomiţa, urmdnd a fi publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa - Secţiunea "Monitorul Oficial al Judeţului".

PRE$EDINTE

MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul general al judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU

HAM
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REFERAT DE APROBARE
Jo proiectul de hoteireire privind modifkarea Anexei la Hottirtirea Consillului Judetean lalomita
nr. 47 din 30.09.1999 privind insu5irea inventarului bunurilor care alciltuiesc domeniul public al
judetului lcslomiţa, cu modifică rile 51 completeirile ulterioare

Prin proiectul de hotărdre supus dezbaterii se propune modificarea Anexei la Hotărarea
Consiliului Jude ţean lalomira nr. 47 din 30.09.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care
alcă tulesc domeniul public al juderului lalomi ţa, cu modific ă rile 5i cornpletă rile ulterioare.
Actul administrativ in cauză a stat baza adoptării Hotărării Guvemului nr. 1353/2001
privind atestarea domeniului public al jude ţului lalomira, precum al municipiilor, oraselor si
comunelor din jude ţul lalomi ţa. Tr) cursul anului 2017, Hotărărea Consiliului Jude ţean lalomiţa nr.
47 din 30.09.1999 a suferit o serie de modific ă ri şi completări, adoptate de autoritatea
cleliberativ ă jude ţeană prin hotărdrea nr. 156 din 29 septembrie.
Prin adresa nr. 17515 din 24.09.2021 Direcria General ă de Asisten ţă Socială Protecria
Copilului lalomiţa instiin ţează Consiliul Juderean lalomira cu privire la /ipso unei construcrii C2
Garaj, anexă in suprafaţă construită de 31,00 mp, Cu valoare de inventor de 4.958,00 lei si inscris ă
in cartea funciar ă nr. 36222. Conform procesului-verbal de constatare nr. 89810 din 30.09.2021
incheiat Fntre reprezentanrii Prim ă rlei Municipiului Slobozia si ai Consiliului Jude ţean lalomiţa,
construcţia anterior men ţionată s-a constatat că nu mai există faptic.
in acest sens, prin proiectul de hot ărare se pro pune modificarea num ărului curent (pozitiei)
110 din Anexa la Hotăreirea Consiliului Juderean lalomi ţa nr. 47 din 30.09.1999, astfel cum a fost
modificată prin Hotăreirea nr. 156/29.09.2017, prin eliminarea bunul /mobil "Garaj" ,5i a date/or
sale de identificare.
În raportul direcriei de specialitate şi în proiectul de hotărtire sunt detonate modific ă rile la
Anexa la Hotărarea Consillului Jude ţean lalomira nr. 47 din 30.09.1999 privind insusirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al jude ţului lalomira, cu modificările 5i
completările ulterloare.
Constatând că sunt indeplinite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului
Jude ţean lalomiţa ado ptarea hotărării in forma 5i con ţinutul prezentate in proiect.

Redactat
Halmana Ana-Maria
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RAPORT
la proiectul de hot ărdre privind modificarea Anexel la Hot ărdrea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 47 din 30.09.1999 privind insu şirea inventarului bunurilor care alc ătuiesc
domeniul public al jude ţului Ialomiţa, cu modific ările completdrile ulterloare

În conformitate cu prevederile art. 173 alin (1) litera C din Ordonan ţa de Urgenţă
nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu completdrile ulterioare, consiliul jude ţean
indeplineşte atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Prin proiectul de hotărdre se propune modificarea Hot ărarii Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 47 din 30.09.1999 privind insu şirea inventarului bunurilor care alc ătuiesc
domeniul public al judeţului Ialomiţa, cu modificările completdrile , astfel cum aceasta a
fost modificată şi completatd prin Hot ărArea nr. 156 din 29.09.2017 , in sensul:
1) modific ării poziţiel 11a, prin eliminarea imobilul garaj dat in administrare Direc ţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa — Centrul de Plasament
nr, 1 (Complex Servicii Sociale), bun imobil ale c ărui date de identificare sunt
prevăzute anexa la prezentul Raport;
Direcţia General ă de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa prin adresa
nr. 17515/24.09.2021 inregistrat ă la Consiliul Judeţean Ialomiţa nr. 22988/2021-U din
28.09.2021, ne comunicd faptul c ă bunul imobil garaj aflat in incinta Centrului de
Plasament nr. 1 s-a prăbuşit in luna martie, fund o structur ă metalled provizorle, fără
fundaţie amplasat doar pe o plac ă de beton.
După verificarea la faţa locului de către reprezentantul Serviclului de Urbanism şi
Amenaj area Teritoriului din cadrul Prim ăriei municipiului Slobozia că pe amplasament str. C.D. Gherea, m. 9, nu mai exist ă faptic garajul, s -a eliberat PROCESUL VERBAL DE

ConsOlui Judetean Ialemita
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CONSTATARE nr. 89810/30.09.2021 in vederea scoaterii acestuia din eviden ţa Direcţiei
de Taxe i Impozite i necesitatea radierii din cartea funciar ă nr. 36222 a cl ădirii C2.
La solicitarea institu ţiei noastre adresat ă Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ialomiţa a fost actualizat ă cartea funciar ă 36222 cu privire la construc ţia C2.
Faţă de cele arătate mai sus, propunem promovarea proiectului de hot ărare in vederea
dezbaterii i aprob ării acestuia.

Director executiv,
Gheorią Proca

Anexă

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunului mobil garaj aflat în incinta Centrului de Plasament nr. 1, ce
urmează a fi eliminat din pozi ţia 11a din Anexa la Hot ărărea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 47 din 30.09.1999 privind insuşirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa, Cu modificările şi completările

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de indentificare

Valoare de
inventar
(Iei)

Anul
dobăndi
rii

Situaţia Juridică

4958,00

1980

H.C.J. nr. 156/29.09.2017

Construc ţie pe funda ţie
11a

1.3.1.
Garaj

din beton, pere ţi metalici
(tablă), invelitoare dim
plăci de azbocimeut.

Suprafa ţă construitrt =
31,00 mp

Carte funciar ă nr. 36222

Slobozia

