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Cons iul Judetean lalornita 

PROIECT DE HOTAA'RE NR. 
pentru modificarea Hotă rârii Consiliului Judelean lalomila nr. 28126.03.2018 privind 

reglementarea regimuluijuridic al bunurilor imobile aflate in dotneniul public al 
Judeţ ului Ialomiţa necesare desfaş urcirii activikililor din domeniul să n ă tăţ ii,  cu 

completdrile ulterioare 

Consiliul Judeţ ean Ialorniţ a, 
Av ă nd  in vedere: 
- Referatul de apro bare nr.  ?420/2022-Ü din O2. 0t2022 al Presedintelui 

Consiliului Jude Man lalomiţ a, 
Examin ă nd 
-Hotă reirea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr.28126.03.2018 privind reglementarea 

regimului juridic al bunurilor /mobile aflate în domeniul public al Judeţului lalomiţ a 
necesare desfă sură rii activităţ ilor din domeniul s ă neităţ ii, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

- adresa nr.1631/19.01 .2022 a Serviciului Judeţ ean de Ambulan ţă 	iţa; 
Raportul de specialitate nr.W2-12022- 	din 	2022 al Direcţ iei Achizi ţ ii ş i 

Patrimoniu; 
- Avizul nr. 	/2022- 	din 	2022 al Comisiei pentru munc ă , să nă tate, 

asistenţă  socială  farnilie; 
- Avizul nr. 	/2022- 	din 	2022 al Comisiei juridice, de disciplină , 

drepturi, obiigaţ ii ş i incompatibilit ăţ i, 
In conformitate cu: 
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma  în domeniul s ă nă tăţ ii, republicată , cu 

modific ă rile ş i com_pletă rile ulterioare; 
- prevederile art. 866, art. 874 si art. 875 din Codul Civil al Romă niei; 
prevederile art.173 alin.(1) lit.c) 	alin.(4) lit.a), art 297 alin.(1) lit.d) si art. 349- 

351 din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  legislativă  pentru 
elaborarea actelor normative, republicată ; 

- prevederile art. 45 din Regulamentul de organizare i func ţ ionare al Consiliului 
Judeţean lalomiţa, aprobat prin Hotă rdrea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr. 46 din 
30,03.2021, cu modific ă rile i completă rile ulterioare, 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţ a de Urge*" a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTArl?4$TE: 

Art. I Pozi ţ iile 26 a si 32 din Anexa nr. I la Hotă ră rea Consiliului Jude ţean 
Ialomiţa nr. 28 din 26.03.2018 se modific ă  i vor avea cuprinsul din anexa nr. I care face 
parte integrantă  din prezenta hotă reire. 
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ArtII (1) La Hotă rârea Consiliului Judetean Ialomita nr. 28 din 26.03.2018 privind 
reglementarea regimului juridic al bunurilor irnobile aflate în domeniul public al Judetului 
Ialomita necesare desfă ysură rii activită tilor din domeniul să nă tă tii, cu modific ă rile 
complet ă rile ulterioare, termenul prevăzut la art.3 se modified ş i se prelungeş te de la 
28.02.2022 până  la 28. 02.2023. 

(2) Anexa nr, 3 la Hot ă rârea Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 28 din 26.03.2018 se 
înlocuieste cu anexa nr. 2 care face parte integrantă  din prezenta hotă râre. 

Art.III Prin grija Secretarului general al judetului Ialamiţa, prezenta hotă râre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Directiei Achizitii ş i Patrimoniu Serviciului Judetean 
de Ambulant ă  Ialomita, urmând a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita - 
Sectiunea "Monitorul Official al Judetului". 

PREsS'EDINTE, 
MARIAN PA VEL 

Avizat, 
Secretarul general al judeţ ului Ialamiţa 

ADRIAN ROBERT IONESCU 

Izd .iOc. 
T. E, 
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Anexă  nr. 1 la Hotă ră re CJ Ialomi ţ a nr. 	/ 	2022 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor imobile aflate in domeniul public al Judetului Ialomita 
necesare desfăş ură rii activit ă tinor din domeniul s ă nă tă tii care modific ă  ş i 

completează  Anexa nr. 1 la Ilotă rfirea CJ Ialomita nr. 28/26.03.2018 

Nr. 
crt. 

Codul 
de 

clasifica 
re 

Denumirea 
bunului 

Elemente de indentificare Valoare de 
inventar (lei) 

Anul 
dob ă n 
dirii 

Situa ţ ia 
Juridic ă  

26 a 1.6.2. Clă dire — 
Spitalul 
Judeţ ean 

de Urge* 
Slobozia 

Suprafa ţ il construit ă  la sol: 3.616,07 mp (3.796,00 nip 
— 179,93 mp); suprafa ţă  construită  desfăş urat ă : 

24.087  nip; regim de in ă lţ ime: S+P+8E; anul 
construirii: 1969; compus din Corp B - Ambulatoriu, 
regim de in ă lţ ime: P+4E; suprafa ţă  construită  Ia sot = 

606,00 mp, suprafa ţă  construltă  desfăş urat ă  = 
3.030,00 mp, Corp C- Spital, regim de In ă lţ ime: 
S+P+8E, suprafaţă  construită  la sol = 1.150,00 

(1077,00+73,00)  'lip;  suprafa ţă  construltă  desfăş urat ă  
= 10.843,00 nip; Corp D - Corp de leg ă tură , S+P+8E, 

suprafaţă  construit ă  la sot =. 146,00 mp, suprafa ţă  
construită  desfăş urat ă  = 1.460,00 nip; Corp E - Spital, 
regim de in ă lţ ime: S+P+8E, suprafa ţă  construit ă  la sol 

= 679,00 mp, suprafa ţă  construită  desfăş urat ă  = 
6.790,00 mp; Corp F — corp sp ă lă torie ş i buc ă tă rie, 
region in ă lţ ime: P+1E, suprafa ţă  constrult ă  Ia sol = 

748,00 mp, suprafa ţă  construit ă  desfă surat ă  — 
1.496,00  nip; Cl ă dire Unitate Primiri Urge*, regim 

de in ă lţ inie: P, suprafa ţă  construită  la sal = 467,00 
nip, suprafa ţ ii construit ă  desfăş urat ă  ---- 467,00 nip. 
Adres ă : str. Decebal, nr. 3, municipiul Slobozia, 

Gospod ă rie ap ă  — suprafa ţă  construit ă  desfăş urat ă  = 
13,00 nip, regim de in ă lţ ime: P, Anex ă  — Suprafa ţă  

con struită  desfăş urat ă  = 69,00 nip, regim de 
in ă l ţ ime:P. 

32.221.457,00 1969 
H.C.J. nr. 

156/29.09.2017 
Carte funciar ă  

III'. 33544 
Slobozia 

Teren 
aferent 

Suprafa ţă  teren = 44.804,40 -250,00 (amplasare 
containere) = 44.554,40 nap 

15.720.496,82 



Anexă  nr. 2 la Hotă rare CJ Ialomita nr. 	/ 	2022 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor imobile aflate in domeniul public al Jude ţ ului Ialomiţ a 
necesare desfăş ură rii activit ăţ iilor din domeniul s ă nă tăţ ii transmise in 

folosin ţă  cu titlu gratuit c ă tre Serviciul Jude ţ ean de Ambulan ţă  Ialomiţ a 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de indentificare Valoare de 
inventar 

(lei) 

Anul 
dobă ndi 

rii 

Situatia Juridic ă  

26 aa 1.3.1. Garaj salvare ş i 
atelier mecanic 

Suprafată  constrult ă  la 
sol = 392,00 mp, 

suprafata construit ă  
desfăş urat ă  = 392,00 nip, 

regim de in ă ltime P 

194.473,00 1969 
H.C.J. an. 156129.09.2017 
Carte funciar ă  nr. 33544 

Slobozia 

26 ab 1.1.17. Garai 

Suprafat ă  construitii la 
sol = 110,00 nip, 

suprafata construit ă  
desfăş urată  = 110,00 inp, 

regim de in ă ltime P 

41.002,00 1968 
H.C.J. nr. 156129.09.2017 
Carte funciară  nr. 33544 

Slobozia 

26 ac 1.6.8. Cabin ă  poartă  

Suprafată  construit ă  la 
sol = 17,00 mp, suprafata 
construit ă  desfăş urat ă  =. 

17,00 nip, regim de 
in ă ltirne P 

8.201,00 1969 H.C.J. nr. 156/29.09.2017 
Carte funciar ă  nr. 33544 

Slobozia 

Teren aferent Suprafată  teren = 
1438,65  nip + 250,00 nip 
(amplasare containere) 

= 1688,65 
CF 33544 partial 

595.821,58 
H.C.J. nr. 156/29.09.2017 
Carte funciar ă  nr. 33544 

Slobozia 
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REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hotartire pentru modificarea Hot ă rlirii Consiliului Judefean Ialomi ţ a nr. 

28726.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor ?mobile aflate în domeniul 
public al Judefului Ialomita necesare desfit ş urlirii activitei ţ ilor din domeniul s ă nă tăţ ii, cu 

modific ă rile ş i compledirile ulterioare 

Prin proiectul de hoteirdre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judeţ ean 
Ialomiţ a aprobarea modWcă rii Hoteirdrii Consiliului Judetean Ialomiţ a nr. 28126.03.2018 privind 
reglementarea regimului juridic al bunurilor 'mobile aflate in domeniul public al Judeţ ului Ialomita 
necesare desfiiş ureirii activiteitilor din domeniul semeit ăţ ii, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare. 

Consiliul Judetean Ialomiţa, prin actul administrativ a că rui modificare este solicited& a 
constituit in .favoarea Serviciului Judetean de Ambulantd Ialomita un drept de folosint ă  cu titlu 
gratud asuprct unor spatii situate in incinta Spitalului Judelean de Urge* Slobozia, in vederea 
desfăş urdrii activitettilor specifice. Initial, acest drept a fost acordat pe o perioadd de 3 luni, find 
modificat ulterior de mcd multe on. 

Prin adresa nr. 1631/19.01.2022 managerul general al Servicittliti Judeţ ean de Ambulan ţă  
Ialomita solicită  Cons iliul Judetean Ialomita prelungirea dreptuhti de folosintei gratuitei asupra 
spaţ iiior proprietatea publicd a judetului Ialomita cu incei 12 luni peinei la relocare, Cu exceptia 
spatiilor date initial in adrninistrare aflate in interiorul cleidirii Spitalului Judelean de Urgentă  
Slobozia, personalul care îi desfeiş oard cictivitatea in acea locatie, find relocat intr-un alt spatiu 
corespunzeitor. 

Potrivit prevederilor art. 866 din Codul Civil al Romeiniei, unul dintre drepturile reale 
corespunzeitoare proprietdtii publice îl reprezintd ş i dreptul de folosintei cu Mitt gratuit, jar potrivit 
art. 874, "dre_ptul de folosintei asupra bunurilor proprietate publică  se acordd, cu titlu gratuit, pe 
termen limitat, in favoarea institutiilor de utilitate publicei". Conform dispozitiilor art. 112 din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s ă netteitii, servieiul de ambulan ţă  judeţ ean este un 
serviciu public en personalitate juridic& de importanţei strategic& aflat în eoordonarea 
depctrtamentului de special itate din Ministerul Să nă tă ,tii ş i a direcţ iei de seindtate publiceijudeteand. 

In rap ort de solicitarea Serviciului Judetean de Ambulantă  Icdomita ş i a prevederilor legale 
mai sus precizate, prin proiectul de hated-are se propune prelungirea de la data de 28.02.2022 pdnă  
la data de 28,02.2023 a termenului de constituire a dreptului de folosintă  Cu titlu gratuit asuprct 
imobilelor proprietatea publică  a judetului lalomita prevăzut la art. 3 din Hoteirdrea Consiliului 
Judetean Ialomita nr. 28/26.03.2018, Cu modifică rile ş i completă rile ulterioare inlocuirea anexei 
nr. 3 la Hoteirdrect Consiliului Judelean Ialomiţa nn. 28/2018 en anexa la prezenta hotă rdre. 

ModiJż că nile aduse prin proiectul de hoteireire sunt renunţarea la suprafata de 291,96 imp. 
aferentă  "birouri holuri de aş teptare etaj 1; dispecerat, hol ctş teptare, grupuri sanitare, camera de 
garde-4 cabinet medic ş ef birou statistic& administrator, ş oferi, camerd cadre medicale, parter" 
introducerea unui teren in suprafatei de 250 m.p. pentru amplasarea tiflOr con tainere. 

Conalliul Judetean latomita 
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In consecinta urm  are  rnodificcirii sus mentionate, suprafata de 291,96 rn.p. intra fn 
administrarea Spitalului Judetean de Urgentci Slobozia prin completarea anexei nr. 1 a Hotararii 
Consiliului Judetean Ialomita nr. 28 din 26.03.2018 cu aceasta suprafatei. 

Constatdnd cei sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judepean lalomita adoptarea hotardrii in forma V continutul prezentate in proiect. 

Tehnoredactat, 
Tudorache Emilia 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă ră re privind modificarea Hot ă rfiri Consiliului Judettan nr. 

28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile 

aflate in domeniul public al Judetului Ialomita necesare desf ăş ură rii activit ă tilor 

din domeniul s ă n ă tă tii, cu modific ă rile i completă rile ulterioare 

Prin adresa nr. 242/19.01.2022 Serviciul Judettan de Ambulan ţ a Ialorni ţa a 

solicitat sprijin pentru continuarea activitkii operative prin acordarea dreptului de 

folosint ă  cu titlu gratuit pentru bunurile imobile pe care le au deja in folosint ă  prin 

H.C.J. nr. 28/2018, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, bunuri situate in incita 

Spitalului Judeţ ean de Urge* Slobozia, c ă t i pentru amplasarea unor containere pe 

terenul in suprafa ţă  de 250 nip apartin ă nd domeniului public al judetului Ialomi ţ a, 

pentru termenul de 1 (un) an. 

Prin H.C.J. nr. 130/15.07.2021 pentru modificarea H.C.J. nr. 28/26,03.2018 

privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate in domeniul public 

at Jude ţ ului Ialomi ţ a necesare desfăş ură rii activităţ ilor din domeniul s ă nă tăţ ii, cu 

modific ă rile i complet ă rile ulterioare, acest drept de folosin ţă  cu titlu gratuit .asupra 

ConBillul Judetean womita 
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Director executiv, 

Gheorg PROCA 

unor bunuri imobile aflate in domeniul public jude ţ ean a fast acordat Serviciului 

Judeţ ean de Ambulan ţă  Ialomi ţ a p ă nă  la data de 28 februarie 2022. 

Prin proiectul de hotă rke supus dezbaterii ş i aprob ă rii Sc propune modificarea ş i 

completarea art. 3 al Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean nr. 28/2018, modificat ă  

completat ă , in sensul prelungirii dreptului de folosinţă  cu titlu gratuit pentru spa ţ iile 

ocupate in prezent pan ă  la data de 28.02.2023, cu excep ţ ia spaţ iilor situate in Corpul C 

Spital in suprafa ţă  desfăş urat ă  de 291,46 mp, la care renunţă  Serviciul Jude ţ ean de 

Ambulanţă  intruc ă t au identificat solu ţ ia reloc ă rii compartimentului administrativ. 

Această  suprafaţă  de 291,46 mp va fi dat ă  in administrare completdndu-se in acest fel 

poziţ ia nr. 26a din Anexa nr. 1 la Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a nr. 

28/26.03.2018. in aceast ă  perioad ă , Serviciul Judeţ ean de Ambulanţă  Ialomi ţ a va urma 

să  gă seasc ă  soluţ ii alternative pentru un nou sediu. 

Faţă  de cele de mai sus, propunem dezbaterea i aprobarea proiectului de 

hotă rAre privind modificarea H.C.J. nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului 

juridic al bunurilor imobile aflate in domeniul public al Jude ţ ului Ialomi ţ a necesare 

desfăş ură rii activit ăţ ilor din domeniul s ă nă tăţ ii, cu modific ă rile ş i completă rile 

ulterioare. 



MINISTERUL SANĂ TXTII 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA 
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Operator de date cu caracter personal nr.38640 

   

UIG-1014-EI-704 

Nr. 242 din 19.01.2022 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
In atentia d-lui Ionescu Adrian Robert, Secretar General al JuOetului 

Prin notificarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 2752/2021-Z/16.11.2021, am fost 

instiintati ca avem drept de folosinta gratuita asupra spatiilor din incinta S.J.U. Slobozia 
pana la data de 28.02.2022. 

Am identificat solutia relocarii compartimentului administrativ prin inchirierea unui 

spatiu cu acesta destinatie. 
Pentru garaje si pentru personalul operativ am identificat o solutie aplicabila prin 

inchirierea unor containere pentru camere asteptare personal operativ ( asistenti si 
ambulantieri), camera garda medic si grup sanitar, pentru aproximativ 30 persoane/tura, 
container de decontaminare personal operativ in conditiile impuse de situatia 

epidemiologica. 
Ca urmare, va rugam sa ne sprijiniti pentru a ne pUtea continua activitatea operativa 

in conditii de functionare si autorizare, prin adoptarea unei hotarari de Consiliu Judetean 
prin care sa ne acordati dreptul de folosinta gratuita pe termen de 1 an asupra bunurilor 
imobile deja aflate in folosinta: 

Garaj salvare si atelier mecanic — 392 mp 
Garaj 110 mp 
Garaj 68 mp 
Atelier lacatuserie (depozit oxigen) -100mp 
Teren aferent 1438,65 mp 

Amplasarea acestor containere necesita o suprafata de 250 mp. Ele vor fi amplasate pe 

terenul aferent, in aproprierea garajului mar 	einfluentand accesul la spatiile existente. 

Con:WIWI dud 
etean 
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