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PROMO' DEHOTA"RARE NR.
privind revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asisten ţă Socială
Protecţia Copilului Ialomiţa asupra "nor bunuri irnobile, proprietatea publică a Judeţului
Ialomiţa, situate in sir. George Coşbuc, nr. 39, rnunicipiul Slob ozia, cartier Slobozia Nod('

Consiliul Judez:ean Ialomiţa,
Avand in vedere:
- Referatul de czprobare Ty.
.03.2022 al Presedintelui
/2022 - C' din
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinand ;
- Hot&area Consiliului Judetean Ialomiţa rir. 58702.09.2002 _privind darea în
administrare a unor bunuri care apar
ţin domeniului public al judeţului lalomiţa, Direcţiei
Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Ialomita;
referatul nr. 521172022-K din 24.02.2022 al Directiei Coordonare Organizare cu
privire la necesitatea asigurcirii unui spaliu de arhivci pentru documentele preluate de la S. C.
Prorent S.A.;
- Raportul de specialitate nr.alb /2022 - E din
.03.2022 al Direcţiei Achizi ţii
Patrimoniu;
/2022 din
.03.2022 al Comisiei juridice, de disciplin'd,
- Avizul nr.
drepturi, obligalii si
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regionalci, protectia mediului şi turism,
In confbrmitate
- prevederile art. 869 din Codul Civil al Romaniei;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. c) i alin.(4) lit, a) si art. 301 din Ordonanţa de Urge*/
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completarile
ulterioare,
- _prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicj legislativă pen tru elaborarea
actelor normative, republicata;
- prevederile Regulamentului de organ izare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 46 din 30,03.2021, cu
modificcirile şi completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanţa de Urgentci a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile si completarile ulterloare,

a;
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Art.1 Se revoc ă dreptul de administrare al Directiei Generale de Asistenţa Sociala
Protecţia Copilulul ialomiţa asupra unor bunuri /mobile, proprietatea pub lică a Judetului
Cons IIu1 Judetean lalomita
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Cod FP -07-06, vet.

Ialomita, situate in str. George Cos'buc, nr. 39, municipiul Slobozia, cartier Slobozia Noud,
prevcizute in anexa la prezenta hotcirdre.
Art.2 Predarea-preluarea bunurilor /mobile pentru care se revocci dreptul de
administrare potrivit art. 1, se face pe baza de proces-verbal incheiat intre piirti in term en de
maxim 10 zile de la data comunic ării prezentei hotdrari.
Art.3 Cu data intrarii in vigoare a prezentel hotcirciri, se abroga pozitia 7e din Anexa la
Hotc`ireirea Consiliului Judelean lalornita nr. 58 din 02.09.2002.
Art.4 Prin grija Secretarului general al judetului Ialomiţa, prezenkt hotarare se va
comunica, spre ducere indeplinire, Direcţiei Achizi ţii şż Patrimoniu şi Direc,tiei Generale de
Asistenta Socialci i Protectia Copilului Ialornita, urmand a fi publicatâ pe site-ul Consillului
Judeţean Ialomiţa - Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".

PRE5EDINTE,
MARIAN PAVEL

Con trasemnează pentru legalitate,
Seeretarul General al Judetului Ialomita
ADRIAN-ROBERT IONESCU
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Anexă

DATE DE MENTIFICARE
ale bunurilor imobile: cl ădire i teren proprietate public ă ale Jude ţului
Ialomit,a

Nr.
crt.

1

2

Codul de
clasificare

1.6.2.

Denumirea
bunului

Clădirc "Club
mien gospodarl"

Tenn aferent

Elemente de indentificare

Construcţie Cu structură
din pere ţi portan ţi din
zid ă rie de c ă ră midă ,
regim de in ălţimeparter,
acoperiş tip ş arpant ă Cu
invelitoare din tabl ă , str.
George Co ş buc, nr. 39,
carteir Slobozia Nou ă,
municipiul Slobozia.
Vecinrit ăţi: N= casa
parohială, S= locuin ţă
individuală, E— str.
George Co ş buc, V--ateliere mecanice
ME13A'S. Suprafa ţa
construitil: 134,00 sup.

Suprafaţa = 813 mp

Valoare de
inventar
(lei)

Anul
dobilndi
rii

Situaţia Juridică

53.016,00

1979

RCA nr. 156/29.09.2017
Carte funciar ă nr. 38647
Slobozia

120.360,00
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din 4,03.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hoteirare privind revocarea dreptului de administrare at Direc ţiei Generale de
Asistentli Social(' i Protec ţia Copilului Ialomiţa asupra unor bunuri imobile, proprietatea
publicii a Judefului Ialomi ţa, situate in sir. George Cosbuc, nr. 39, municipiul Stobozia, cattier
Slobozia Nouri
Prin proiectul de hotdreire supus dezbaterii se propune revocarea dreptului de
adrninistrare al Direcţiei Generale de Asistentd Sociald ş i Protecţia Copilului Ialomita asupra
unor bunuri imobile, proprietatea publicd a Judeţului Ialomita, situate in str. George Cosbuc, nr.
39, municipiul Slobozia, cartier Slobozia Nou ă,
Consiliul Judetean lalomita a dat în administrare Directiei Generale de Asistenţei Sociald
Protecţia Copilului Ialomita ciddirect "Clubul micii gospodari" şi terenul aferent prin
Hoteirdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 58 din 02.09.2002, insă în ultimii ani aceastei
clddire nu a mai fast folositd efectiv.
intrucat Consiliul Judetean Ialomita are nevoie imperioasei de a amenaja o clddire Cu
destinaţia de arhivei, atăt pen tru documentele actuale produse de aparcttul de specialitate, cat si
pentru depozitarea şi gestionarea documentelor actuale detinute de fostul Centru Judetean de
Proiectare Ialomita (preluate de la S.0 Prorent S.A.) se propune preluarea bunurilor imobile sus
menţionate pentru aceastei destinatie.
Potrivit prevederilor art. 869 din Codul civil at Romdniei, dreptul de administrare poate
inceta atunci cand interesul public o irnpune. Or, asa cum este detaliat „si in Raportul direcţ iei de
specialitate ce insoteqte prezentul proiect de holdrare, con textul actual determinei necesitcttea
Consiliului Judeţean Ialomita de a folosi in mod direct bunurile imobile care sunt in domeniul
public al Judetului
In aceste conditii, prin pro iectul de hotdrdre se propune revocarea dreptului de
adrninistrare al Direcţiei Generale de Asisten ţă Sociald şi Protectia Copilului Ialomita asupra
clddirii "Club micii gaspodari" si a terenului aferent situate in str. George Cosbuc, nr. 39,
municipiul Slobozia, cartier Slobozia Nou ă i, pe cale de consecintei, abrogarect pozitiei 7e din
Anexa la Hotdreirea Consiliului Judetean Ialomita nr. 58 din 02.09,2002.
Considerand că sunt indeplinite conditiile de legalit ate si de oportunitate, propun
Consiliului Judeţean Ialomiţa, adoptarea hotdrârii in formaşi conlinutul prezentate in protect.
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RAPORT

la proiectul de hot ărare privind revocarea dreptului de administrare al Direc ţiei Generale
de Asistenţă Social ă şi Protecţia Copilului Ialomiţa asupra unor bunuri imobile,
proprietatea public ă a Judeţului Ialomiţa, situate in str. George Co şbue, nr. 39, municipiul
Slobozia, cattier Slobozia Nou ă

Consiliul Judeţean Ialomiţa are in proprietatea public ă clădirea "Club midi gospodari"
situată in str. George Co şbuc, nr. 39, municipiul Slobozia, earlier Slobozia Nou ă avand
intabulat dreptul de proprietate public ă in eartea funciară nr. 38647 Slobozia, imobil
construit in anul 1979 cu regim de in ălţime parter, are o suprafa ţă construit ă de 134 mp i o
suprafaţă a terenului aferent de 813 mp. Valoarea de inventar a cl ădirii este de 53.016 lei,
jar a terenului aferent de 120.360 lei. Num ărul de inventar al bunului imobil este 110061.
Prin Hotărarea Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr. 58/02.09.2002 s-au dat in
administrare bunuri care apar ţin domeniului public al Judeţului Ialomiţa, Directiei Generale
de Asistenţă Socială i Protec ţia Copilului Ialomiţa, printre care şi clădirea i terenul
descrise anterior.
Direcţia Coordonare Organizare prin referatul nr. 5211/2022-K din 24.02.2022 cu
privire la necesitatea asigur ării unui spaţiu de arhivă pentru documentele preluate de la S.C.
PRORENT S.A. a solicitat aprobarea schimb ării destinaţiei clădirii "Club micii gospodari"
din Slobozia Nouă in spaţiu pentru depozitarea arhivei cuprinzand i documente produse de
compartimentele de specialitate din institu ţia noastră.
Clădirea şi terenul "Clubultii micii gospodari" a aparţinut fostei Ş coli Speciale din
Slobozia Nouă, nemaifiind folosit efectiv in ultimii ani de c ătre Direcţia General ă de
Asistenţă Socială i Protecţia Copilului Ialomiţa pentru activit ăţi specifice instituţiei.
intrucat Consiliul Jude ţean Ialomita are nevoie imperioas ă de a realiza o cl ădire cu
destinaţie de arhivă, atat pentru documentele actuale produse de aparatul de specialitate cat
pentru depozitarea şi gestionarea documentelor de ţinute de fostul Centru Jude ţean de
Proiectare ialomiţa (preluate de la S.C. PRORENT S.A.) se propune preluarea de c ătre
Cone iul Judetean lalomita
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Consiliul Judeţean falomiţa a clădirii "Clubului micii gospodari" şi a terenului aferent pentru
această destinaţie.
Potrivit art. 301 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modific ările
şi completările ulterioare, in baza actului de revocare, se va face radierea din cartea funciar ă
a dreptului de administrare asupra bunurilor imobile: cl ădire şi teren.
Prinproiectul de hotărare supus dezbaterii şi aprob ării, se propune revocarea dreptului
de administrare al Directiei Generale de Asisten ţă Socială şi Protectia Copilului Ialomiţa
asupra unor bunuri imobile, proprietatea public ă a Judetului Ialomita, situate in str. George
Coşbuc, nr. 39, municipiul Slobozia. De asemenea prin aceast ă Hotărare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, se va abroga pozi ţia 7e din Anexa la Hot ărarea Consiliului Judetean
Ialomiţa nr. 58/2002.
Avand in vedere aceste aspecte, propunem aprobarea hot ărarii de consiliu judetean
prin care se revocd dreptul de administrare asupra unor bunuri imobile, proprietatea public ă
a Judeţului Ialomiţa.
Faţă de cele arătate mai sus, propunem promovarea proiectului de hot ărare in vederea
dezbaterii şi aprob ării acestuia.

Director Executiv,
Gheor Proca

