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PROLECT DE HOTARARE NR.
privind modificarea Hotărării Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 92 din 28.052021 privind
reglementarea regimului juridic a unor spa ţii din incinta bunului imobil situat în strada
Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, of/at "in domeniul public al Jude ţului lalomiţa, cu
modificările fi completarile ulterioare

Consiliul Judetean
Avănd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. .246:761100 — g din ..9,-Z 6'6 .2022 al Presedintelui Consiliului
Judetean lalomiţa;
adresa nr. ADR SM 11722 din 14,07.2022 a Agentiei pentru Dezvoltare Regionald Sud
Muntenia;
- adresa nr. 58753 din 07.07.2022 a Ministerului Dezvoltdrii, Lucr ărilor Pub/ice ,si
Administra ţiei;
- adresa nr. 653 din 05,09,2022 a centrului de Transfuzie Sanguin ă lalomita prin care
solicită prelungirea dării în folosintă gratultd a spatiilor din imobilul situat în staid() R ăzoare, nr.
3 din municipiul Slobozia
Examin ănd:
- Hotdrărea Consiliului Judetean lalomi ţa nr. 92 din 28.05,2021 privind reglementareo
regimului juridic a unor spatli din incinta bunului 'mobil situat Fr? strada R ăzoare nr. 3, municipiul
Slobozia, of/at în domeniul public al ludetului lalomi ţa, cu modificdrile i cornpletdrile ulterioare;
- Raportul de specialitate nr. 4/1608110- 3 din ,-72 -c9.2022 at Directiei
Patrimoniu;
- Avizul nr.
din
2022 al Comisiei economico-financiar ă, protecţia mediului
şi turism;
- Avizul nr.
din
2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protectia mediului i turism;
În conformitate Cu:
- prevederile art. 108 lit. d), art. 173 alin. (1) lit. c) i olin. (4) lit. a), art. 285, art. 297 alin.
(1) lit, d), art, 349-353 din Ordonan ţa de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile şi completă rile ulterioare;
- prevederile art. art. 874 si art,875 din Codul civil;
-prevederile Hotărării Consiliului Judetean lalomita nr, 156 din 29.09.2017 privind
modificarea şi cornpletarea Anexei la Hotdr ărea Consiliului Judetean lalomita nr. 47 din
30.09.1999 privind rnsusirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al judetului
lalomită în vederea actualizării acestuia ;
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prevederile art. 47 alin. (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind norm ele de
tehnică legislativă pen tru elaborarea actelor normative, republicat ă, cu modificările ş i
completările ulterioare;
- prevederile art. 45 — art. 47 din Regulament de organizare şi funcrionare a Consiliului
Judeţean lalomira, aprobat prin Hot ăreirea Consiliului Juderean lalomi ţa nr. 46 din 30.03.2021,
Cu modific ările i cornpletările ulterioare,
În temeiul art. .196 alin. (1) lit, a) din Ordonanra de Urgenr ă a Guvemului nr. 5712019
privind Codul Administrativ, cu modific ările completările ulterioare,
HOTARA$TE :
Art.I
Alineatul (1) al articolul 1 din Hotă rarea Consiliului Juderean lalornira nr. 92 din
28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor sparii din incinta bunului /mobil situat
in strada R ăzoare nr. 3, municipiul Slobozia, of/at in domeniul public al Jude ţului lalomi ţa, cu
modificările şi completă rile ulterioare, se modifica i va avea urm ătorul cuprins:
" Art.(1) Se aprob ă darea in folosinta gratuit ă, pesn ă la data de 30.09.2023, a spariilor de
la parterul ş i etajul 11 al bunului /mobil situat in strada Razoare nr. 3, municipiul Slobozia, nr. 3,
of/at in domeniul public al juderului lalomira, identificat in anexa care face parte integrant ă din
prezenta hotărdre, Centrului de Transfuzie Sanguina lalomi ţa."
(2) Alineatul 3 al articolului 1 din Hot ărarea Consiliului Juderean lalomi ţa nr. 92 din
28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor sparii din incinta bunului imobil situat
în strada R ăzoare nr. 3, municipiul Slobozia, of/at in domeniul public al Juderului lalomi ţa, cu
modifica rile şi cornpletările ulterioare, se abrog ă.
Art. II. Celelalte prevederi ale Hot ăreirii Consiliului Juderean lalomi ţa nr. 92 din 28.05.2021
privind reglementarea regimului juridic a unor spa ţii din incinta bunului /mobil situat in strada
R ăzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat in domeniul public al Jude ţului lalomira, cu modific ările
şi cornpletările ulterioare, răman în vigoare.
Art.III Prezenta hotareire devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoş tinţă publică.
Art.IV Prin grija Secretarului General al Jude ţului lalomira, prezenta hate-Ire:Ire va fi
comunicată Direcriei Achizirii şi Patrimoniu, Direcriei Buget Finan ţe i Direcriei lnvestirii Servicii
Pub/ice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Juderean lalomi ţa, Centrului de
Transfuzie Sanguin ă lalomiţa i lnstituriei Prefectului —Jude ţul lalomiţa, urmand a fi publicată pe
site-ul Consiliului Jude ţean lalomiţ a, secriunea "Monitorul oficial al juderului".

PRE,YEDINTE,
MARIAN PAVEL

AVIZAT ,
Secretarul General al Judetului Ialotnita
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hot ărării Consiliului Judetean Ialomi ţ a
nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spatii din incinta
bunului imobil situat in strada Răzoare, nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul
public al judetului Ialomita, cu modific ările i completă rile ulterioare

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomita se propune
hotărăre modificarea şi eompletarea Hot ărării Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 92 din
28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spa ţii din incinta bunului imobil
situat in strada Răzoare, nr. 3, municipiul Slobozia, aflat in domeniul public al jude ţului
Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare.
Avănd in vedere:
Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomita nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea
regimului juridic a unor spaţii din incinta bunului imobil situat in strada R ăzoare, nr. 3,
municipiul Slobozia, aflat in domeniul public al jude ţului Ialomiţa;
Hotărarea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr. 268 din 23.12.2021 privind modificarea
completarea Hot ărări Consiliului Judeţean Ialomiţa privind reglementarea regimului
juridic a unor spa ţii din incinta bunului imobil situat in strada R ăzoare, nr. 3, municipiul
Slobozia, aflat in domeniul public al judeţului falomiţa;
prevederile Legii nr. 282/2005 privind organizarea activit ăţii de transfuzie sanguină,
donarea de sange $i componente sanguine de origine uman ă, precum $i asigurarea
calităţii $i securit ăţii sanitare, in vederea utiliz ării lor terapeutice, la nivelul jude ţului
Ialomiţa funeţionează in cadrul ambulatoriului de specialitate al Spitalului Jude ţean de
Urge* Slobozia, Centrul Judeţean de Transfuzie Sanguin ă falomiţa;
implementarea Proiectului "Reabilitarea, modernizarea i dotarea Ambulatoriului din
cadrul Spitalului Jude ţean de Urge* Slobozia", cod SMIS 126420, finan ţat prin
Programul Operational Regional 2014 - 2020;
adresa nr. ADR SM 11722 din 14.07.2022 prin care Agentia pentru Dezvoltarea
Regional ă SUD Muntenia a transmis acordul Ministerului Dezvolt ării, Luerărilor publice
Administraţiei nr. 58753 din 07.07.2022 privind utilizarea de c ătre Central Jude ţean de
Transfuzie Sanguin ă Ialomiţa a imobilului object al proiectului SMIS 140202, in
considerarea faptului c ă nu afecteaz ă eligibitatea proiectului " Cre şterea eficienţei

energetice a cl ădirii Administrative din strada R ăzoare, nr. 3", intruc ăt sunt respectate
condiţiile de eligibitate impuse de Ghidul solicitantului şi contractului de finanţ are
adresa nr. 653 din 05,09.2022 a Centrului de Transfuzie Sanguin ă Ialomita prin care
solicită prelungirea dării in folosintă gratuită a spaţiilor din imobilul situat in strada
Răzoare, nr. 3 din municipiul Slobozia, pentru o perioad ă de 5 ani, motivat de faptul c ă a
realizat investi ţii in aceste spatii in vederea desf ăşurării activităţii;
Contractul de finantarea pentru implementarea proiectului " Cre şterea eficien ţei
energetice a cl ădirii Administrative din strada R ăzoare, nr. 3" nr. 7181 din 08.10.2021;
derularea contractelor necesare implement ării proiectului " Cre şterea eficienţei
energetice a cl ădirii Administrative din strada Răzoare, nr. 3"
in aplicarea prevederilor art. 108 lit. d), art. 173 aim. (1) lit. c) i alin. (4) lit, a), art. 285, art. 297
aim. (1) lit. d), art. 349-353 din Ordonan ţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare, se propune aprobarea modific ării
termenului prevăzut la art. 1 aim. (1) din Hot ărărea Consiliului Jude ţean Ialomiţa
92/28.05.2021, cu modificările i complet ările ulterioare. Astfel, spa ţiile de la parterul i etajul
II al bunului imobil situat in strada R ăzoare nr. 3, municipiul Slobozia, nr. 3, aflat in domeniul
public al judeţului Ialomiţa, se dau in folosinţă gratuită Centrului de Transfuzie Sanguin ă
Ialomiţa, pănă la data de 30.09.2023, cu posibilitatea de prelungire ulterioar ă prin adoptarea
unei hotărari a Cons iliului Judetean Ialomi ţa.
Totodată, avănd in vedere adresa Ministeriului Dezvolt ării, Lucrărilor Publice şi
Administratiei nr. 52753 din 07.07,2022, se propune şi abrogarea alineatului 3 al articolului 1
din hotărdrea mai sus precizat ă.
Avand in vedere interesul jude ţului Ialomita in buna implementare a proiectelor finantate
din fonduri nerambursabile ale UE, dar i interesul de a asigura buna functionare a Centrului de
Transfuzie Sanguina Ialomita, propun Consiliului Jude ţean Ialomiţa adoptarea proiectului de
hotărare in forma şi conţinutul prevăzute in proiect.

Redaetat
Teodoreseu Gabriela - Virginia
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RAPORT
la proiectul de hotă răre privind modificarea Hot ără rii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
92/28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spaţii din incinta bunului
imobil situat in str. Răzoare, nr.3 Slobozia, aflat in domeniul public al Judeţului Ialomiţa,
cu modificările si complet ările ulterioare

În conformitate Cu prevederile Legii nr. 282/2005 privind organizarea activit ătii de
transfuzie sanguină, donarea de sange şi componente sanguine de origine uman ă, precum şi
asigurarea calit ăţii şi securităţii sanitare, in vederea utiliz ării lor terapeutice, la nivelul juderului
Ialomiţa a functionat in cadrul clădirii ambulatoriului de specialitate al Spitalului Judetean de
Urgentă Slobozia, Centnil Judetean de Transfuzie Sanguin ă Ialomita.
La acest moment Consiliul Judeţean Ialomiţa, proprietarul cl ădirii Spitalul Jude ţean de
Urgentă Slobozia, are in implementare un proiect cu fonduri europene, finantat prin Programul
Operational Regional 2014-2020 de reabilitare şi rnodemizare a cl ădirii ambulatoriului de
specialitate al spitalului.Pentru executarea acestor lucr ări de Care antreprenor, a fost imperios
necesară mutarea cu caracter temporar a Centrului Jude ţean de Transfuzie Sanguin ă Ialomiţa
o altă locatie.
Prin Hotărâ'rea Consiliului Judetean lalomi ţa nr. 268/23.122021 privind modificarea
completarea Hot ărarii Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr.92 din 28.05.2021 privind reglementarea
regimului juridic a unor spaţii din incinta bunului imobil situat in strada Răzoare nr. 3, municipiul
Slobozia, Oat Tn domeniul public al Judetului Iabomiţa, s-a aprobat darea in folosinţă gratuită,
pană la data de 30.09.2022, a spa ţiilor de la parterul ş i etajul II ale bunului imobil situat in strada
Răzoare, nr.3, municipiul Slobozia, allat in domeniul public al jude ţului Ialomiţa, identificat in
anexa care face parte integrant ă din această hotătire, Centrului de Transfuzie Sanguin ă Ialomita.
Potrivit adresei nr. 653/05.09.2022 inregistrat ă la Consiliul Tudeţean Ialomita sub nr.
2304612022-C/05.09.2022 Centrul de Transfuzie Sanguin ă Ialomiţa solicită prelungirea d ării în
folosintă gratuită a spaţiilor de la parterul i etajul II al bunului 'mobil identificat in anexa ata şată,
pentru o perioadă de 5 ani, respectiv pană la data de 31.12.2027. Solicitarea vine in contextul in
care Centrul de Transfuzie Sanguin ă Ialomiţa a realizat investitii strict necesare desf ăşură rii
activităţii specifice in spaţiul de la parterul şi etajul II al imobilului situat in strada R ăzoare, nr.3,
municipiul Slobozia in sum ă de 197.970 lei.

,
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În conformitate Cu art.1, alin(2) durata d ării in folosinţă gratuită a spatiilor prev ăzute la
art.1, alin.(1) din Hotărirea Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr.92/28.05.2021, cu modific ă rile ş i
completările ulterioare, poate fi prelungit ă prin hotărdre a Consiliului Judetean Ialomita.
Potrivit art.349-351 coroborat art.362 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ
cu modific ările si completările ulterioare, Judeţul lalomita poate da in folosintă gratuită bunuri
aparţinănd domeniului public al judetului pe termen limitat c ă tre persoanele juridice fait scop
lucrativ, care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate pub lică ori serviciilor publice.
Tinănd cont c ă bunul imobil " Clădire administrativă" face obiectul proiectului cu titlul
„Creşterea eficien ţei energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare, nr.3", s-a solicitat
Agenţiei pentru Dezvoltare Regional ă SUD Muntenia un punct de vedere cu privire la darea in
folosinţă gratuită a unor spatii din acest imobil. Prin adresa nr.8674707.05.2021, Agen ţia pentru
Dezvoltare Regional ă SUD Muntenia transmite avizul de a da in folosintă cu titlu gratuit spatiul
solicitat pentru o perioad ă temporară, considerand c ă functionarea temporar ă a Centrului de
Transfuzie Sanguin ă Ialomita nu este de natură să impacteze asupra eligibilit ătii proiectului şi a
procesului de evaluare, selecţie si contractare.
Avănd in vedere faptul c ă in locaţia " Clădire administrativ ă" din strada Răzoare, nr.3,
municipiul Slobozia vor incepe lucr ările privind creşterea eticientei energetice a clădirii,
propunem prelungirea perioadei de dare in folosintă gratuită pentru o perioad ă de 1 an de la data
aprob ării proiectului de hotărke.
Faţă de cele arătate mai sus, propunem promovarea proiectului de hotărăre in vederea
dezbaterii i aprobării acestuia.

