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H O T Ă R Â R E  
privind trecerea unui bun din domeniul public al judeţului Ialomiţa şi din administrarea  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în domeniul privat al 
judeţului Ialomiţa, în vederea casării și valorificării acestuia 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
 - Referatul de aprobare nr. 9960/2022 – U  din 14.04.2022 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 10015/2022 - W din 14.04.2022 al Direcţiei Achiziţii şi 

Patrimoniu; 
- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa 

nr.5455/15.03.2022; 
- Avizul nr.10323 /2022 – U din 18.04.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
- Raportul nr. 10220/2022 - O din 18.04.2022 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 
- Raportul nr. 10281/2022 - A din 18.04.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 
În conformitate cu: 
- prevederile art.867 - 870 din Codul Civil; 
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin.(1) lit.c) și art.361 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului 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; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata 
şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1353/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.156 din 29.09.2017 privind 
modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 
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privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița în 
vederea actualizării acestuia; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența 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 al judeţului Ialomiţa şi din administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în domeniul privat al judeţului 
Ialomiţa, a imobilului identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Poziţia 56h din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.47 din 30.09.1999, 
modificată și completată prin Hotărârea nr.156 din 29.09.2017 se abrogă. 

(3)  Cartea funciară nr.21048 Balaciu se va actualiza în mod corespunzător la solicitarea 
Direcției de Achiziții și Patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Ialomița. 

 
Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcţiune a bunului imobil menţionat la art.1 în vederea 

casării și valorificării acestuia. 
 
Art. 3. (1) După scoaterea din funcţiune şi casarea bunului imobil, Consiliul Judeţean 

Ialomiţa va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică şi va opera 
modificarea corespunzătoare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului 
privat al judeţului Ialomiţa. 

(2) Sumele rezultate în urma valorificării, conform prevederilor legale, se vor constitui venit 
la bugetul judeţului Ialomiţa. 

 
Art. 4. Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art. 5. Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată spre 

ducere la îndeplinire direcţiilor de specialitate implicate şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 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, 
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                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
Nr.  86                                                                                                                                                                                                                         Rd/Oc     
Adoptată la Slobozia                                                               DCS 
Astăzi  20.04.2022                                                                                                                                  2 ex.  


