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PROIECT DE HOTĂ RÂRE NR. 	 

privind trecerea din domeniul public al Judetului Ialomita in domeniul public al 
Municipiului Slobozia a bunului imobil „Centrul de ingrijire de Zi", 

situat in Municipiul Slobozia, str. Nordului nr.2 si a terenului aferent 

Consiliul Judetean Ialomita, 

Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare nr.  $44-62)2P22-H  din  a.  42022 al Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a, 

Examinand: 

- Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomita nt.21/2005 privind transmiterea in alministrarea 
Consiliului Local al Municipiului Slobozia a imobilului „Centrul de Zi" situat in Municipiul 
Slobozia, str. Nordului nr.2, proprietate public ă  a judetului Ialomiţ a; 

- Hot ă rdrea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr.182/26.05.2022 referitoare la inaintarea 
unei cereri c ă tre Consiliul Judetean Ialomita cu privire la trecerea din domeniul public al 
Judeţului Ialomiţ a in domeniul public al Municipiului Slobozia a bunului imobil "Centrul de 
ingrifire de Zi" i a tetenutui aferent; 

- Adresa nr.118389/23.11.2022 a Prim ă riei Muiiicipiului Slobozia; 

- Raportul de specialitate nr.  f 4M,2 	 -7442.-  al Direc ţ iei Achiziţ ii ş i Patrimoniu; 

- Avizul nr. 	  al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regional ă , protectia mediului si turism; 

- Avizul nr.   al Comisiei juridice, de disciplină , drepturi, obligaţ ii 
ş i incompatibilit ă ti, 

În confon-nitate Cu:  
- prevederile art.173 alin.(1) lit.c) ş i alin.(4) lit.a), art.286, art.294 alin.(2), alin.(4)  i  alin.(6) din 

Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr.57120I9 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterio  are,  

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenţă  a Guvemului nr.5712019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l. (1) Se aprob ă  treeerea din domeniul public al Judeţului Ialomita in domeniul public al 
Municipiului Slobozia a bunului imobil „Centrul de ingrijire de Zi", situat in Municipiul Slobozia, str. 
Nordului nr.2 ş i a tetenului aferent. 
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(2) Datele de identificare imobiliare sunt prezentate in anexa care face parte integrant ă  din 
prezenta hot ă ră re. 

(3) La data adopt ă rii prezentei hot ă rari inceteaz ă  uzul ş i interesul public judetean cu privire la 
aceste imobile. 

Art.2. La data adopt ă rii prezentei liot ă ră ri se revoc ă  dreptul de administrare conferit care 
Consiliului Local al Municipiului Slobozia, iar Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.2112005 
privind transmiterea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia a imobilului „Centrul 
de Zi" situat in Municipiul Slobozia, str. Nordului nr.2, proprietate public ă  a jude ţ ului Ialomiţ a, i ş i 
inceteaz ă  aplicabilitatea. 

Art.4. Inventarul bunurilor ce alc ă tuiesc domeniul public al jude ţ ului Ialomi ţ a va fi modificat in 
mod corespunz ă tor, in condi ţ iile Art. 1. 

Art.5. Predarea-preluarea bunului imobil prev ă zut la Art.1 se va face pe baz ă  de protocol de 
predare-preluare, in ten -nen de maximum 10 zile de la data adopt ă rii prezentei hot ă ră ri, 

Art.6. Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului Ialomiţ a, prezenta hot ă rare va f comunicat ă  
spre ducere la indeplinire Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Municipiul Slobozia, Directiei Achizitii ş i 
Patrimoniu din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, ş i, spre ş tiinţă , Institutiei Prefectului Jude ţ ului 
Ialomita, urmând a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita, sectiunea „Monitorul Oficial al 

PRE$EDINTE, 	 Contrasemneaz ă  pentru legalitate 

MARIAN PAVEL 
	

Seeretarul General al Judetului Ialomi ţ a 

Adrian Robert IONESCU 

Etnis ă  la Slobozia 	 DCS 
Ast ă zi 	 .2022 

	
2 ex 



Anexă  

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor imobile: cl ă dire ş i teren proprietate public ă  ale Jude ţ ului 
Ialomi ţ a "Centrul de ingrijire de Zi" Slobozia 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunukti 

Elemente de indentificare Valoare de 
inventar 

(lei) 

Anul 
dob ă ndi 

rii 

Situatia Juridic ă  

1 1.6.2. 
Cl ă dire "Cen trul 

de ingrijire de 

Constructie Cu structur ă  
din zid ă rie portant ă , 

plansee din beton armat, 
acoperis tip teras ă , regim 

de in ă ltime: P+1E, str. 
Nordului, nr. 2, 

ia. 
V ecin ă t ă ti: N= NC 

munut Sloboz
1511 , 

S= domeniul public at 
UAT Munieipiul 

Slobozia, E= NC 954, V= 
domeniul public al UAT 

Municipiul Slobozia. 
Suprafata construitil: 

311,00 mp. 

942.257,00 1980 JET.C.J. nr. 156/29.09.2017 

Carte funciar ă  nr. 33563 
Slobozia 

2  Term n aferent Suprafata = 1059 Inp 438.980,00 1980 
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REFERAT DE APROBARE 

   

la proiectul de hotiirire privind trecerea din domeniul public at Judetului Ialomita in domeniul public at 
Municipiului Slobozia a bunului imobil „Centrul de ingrijire de Zi", 

situat in Municipiul Slobozia, str. Nordului nr.2 0 a terenului aferent 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii se propune aprobarea trecerii din domeniul public al 
Judetului Ialomita in domeniul public al Municipiului Slobozia a bunului imobil „Centrul de ingrifire de Zi", 
situat in Municipiul Slobozia, str. Nordului nr.2, inscris in Cartea Funciar ă  or.33563 Slobozia. 

Potrivit Codului Administrativ, trecerea unui bun din domeniul public al judetului in domeniul public 
al unei unit ă ti administrativ-teritoriale, de pe raza teritorial ă  a judetutui respectiv, se face la cererea consiliului 
local al comunei, al ora ş ului sau al municipiului, dup ă  caz, prin hot ă rare a consiliului judetean. 

Prin adresa nr,69221722.06.2022, Municipiul Slobozia a transmis Hot ă rarea Consiliului Local al 
Municipiului Slobozia nr.182/26.05.2022 referitoare la inaintarea cererii c ă tre Consiliul Judetean Ialomita, cu 
privire la trecerea din domeniul public al Judetutui Ialomita in domeniul public al Municipiului Slobozia a 
bunului imobil „ Centrul de ingrifire de Zi". 

Bunul imobil solicitat, impreun ă  cu terenul aferent, a fost dat in administrare c ă tre Consiliul Local al 
Municipiului Slobozia prin Hot ă ră rea Consiliului Judetean lalomi ţ a nr.2172005 privind transmiterea in 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia a imobilului „Centric, de Zi" situat in Municipiul 
Slobozia, str, Nordului nr.2, proprietate public ă  a judetului Ialomi ţ a. De la acel moment ş i p ă nă  in prezent, 
imobilul a fost folosit pentru asigurarea serviciilor de asistent ă  socială  la nivelul Municipiului Slobozia. 

Solicitarea Municipiului Slobozia, transmis ă  prin Adresa nr.118389723.11,2022, este justificat ă  prin 
necesitatea de repara ţ ii capitale a Centrului, in vederea aducerii la standardele impuse de legislatia in domeniu 
pentru menţ inerea licen ţ ierii serviciului social, cu scopul sus ţ inerii familiilor fă ră  venituri sau cu venituri mici, 
contribuind astfel la mentinerea copilului in familia natural ă . Prin adoptarea prezentei hot ă rari se constat ă  
practic incetarea uzului ş i interesului public judetean cu privire la aceste imobile care devin de uz si de interes 
public local, fund  furnizate servicii publice exclusiv pentru eet ă tenii aflati in nevoie cu domiciliul in Municipiul 
Slobozia. 

În raportul direc ţ iei de specialitate sunt detaliate elementele  cc  stau la baza propunerii spre aprobare a 
proiectului de hot ă rare. Datele de identificare ale bunului imobil sunt mentionate in anexa la proiectul de 
Hotă ră re de Consiliu Judetean. 

Constat ă nd ca sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i de oportunitate, propun Consiliului Judetean 
Ia1omita adoptarea hot ă rkii in forma §i eontinutul prezentate in proiect. 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă rdre privind trecerea bunului imobil "Centrul de ingrijire de Zi" situat 
in municipiul Slobozia, str. Nordului, nr. 2 ş i a terenului aferent din domeniul public al 

Judeţului Ialomiţ a in domeniul public al Municipiului Slobozia 

Prin Hotă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 21/28.03.2005 s-a transmis in 
administrarea Consiliului Local al municipiului Slobozia imobilul " Centrul de ingrij ire de 
Zi" situat in municipiul Slobozia, str. Nordului, nr. 2, cl ă dire ş i terenul aferent. 

Clă direa " Centrul de ingrijire de Zi" situat ă  in str. Nordului, nr. 2, municipiul 
Slobozia, având intabulat dreptul de proprietate publicd in cartea funciar ă  nr. 33563 
Slobozia, este construitd in anul 1980 Cu regim de indl ţ ime P+1, are o suprafa ţă  construitd 
de 311 mp i o suprafa ţ d a terenului aferent de 1059 mp ş i se afl ă  in domeniul public al 
Judeţului Ialomiţ a. Valoarea de inventar a clddirii este de 942.257 lei, jar a terenului aferent 
de 438.980 lei. 

Municipiul Slobozia prin adresa nr. 69221/22.06.2022 ne transmite Hot ă rdrea 
Consiliului Local a municipiului Slobozia nr. 182/26.05.2022 prin care s-a aprobat 
inaintarea unei cereri c ă tre Consiliul Jude ţ ean Ialomita privind trecerea imobilului "Centrul 
de ingrijire de Zi" din domeniul public al Jude ţ ului Ialomiţ a in domeniul public al 
Mimicipiului Slobozia. 

Solicitarea cu privire la trecerea imobilului din domeniul public al Jude ţ ului Ialomiţ a 
in domeniul public al Municipiului Slobozia transmis ă  prin adresa nr. 118389/23.11.2022, 
este justificat ă  prin faptul c ă  imobilul "Centrul de ingrij ire de Zi" are nevoie de repara ţ ii 
capitale in vederea aducerii la standardele impuse de legisla ţ ia in domeniu pentru 
menţ inerea licen ţ ierii serviciului social cu scopul sus ţ inerii familiilor fă ră  venituri sau cu 
venituri mici, contribuind astfel la men ţ inerea copilului in familia naturald. 

Conform dispozi ţ iilor art. 294 alin (2) din Ordonan ţ a de Urgenţă  nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, trecerea unui bun din 
domeniul public al judetului Fn domeniul public al unei unit ăţ i administrativ-teritoriale, de 



Director E cutiv, 
Gheor 	roc 

pe raza teritorialet a judepilui respectiv, se face la cererea consiliului local al comunei, al 
ora,sului sau al municipiului, dupei caz, prin ltoteireire a consiliului judelean. 

Prin proiectul de hotă tă re supus dezbaterii ş i aprob ă rii, se propune revocarea dreptului 
de administrare al Consiliului Local al municipiului Slobozia a imobilului "Centrul de zi" 
situat in municipiul Slobozia, str. Nordului, nr. 2 ş i trecerea acestui imobil din domeniul 
public al Tudetului Ialomita in domeniul public al Municipiului Slobozia. 

Datele de identificare ale bunului imobil respectiv sunt mentionate in anexa la 
proiectul de hotă ră re de consiliu judetean. 

Fată  de cele ară tate mai sus, propunem promovarea proiectului de hotă rare in vederea 
dezbaterii ş i aprobă rii  ace  stuia. 
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In atentia: Do/mauled PAVEL Marian - prqedinte ş i 
Consiliului Judetean Ialomi ţ a 

Ca .umare a adresei dumneavoastr ă  nr. 28723/03,1.1.2022 inregistrat ă  in institutia 

noastră  cu nr. 110699/03.11.2022 prin care solicit* justificarea irtteresului public 

local en privire la cererea de trecere a bunului imobil „ Centru de ingrijire de Zi" v ă  

comunic ă m urm ă toarele: 

Imobilul „ Centrul de ingrijire de Zi" a fost transniis in administrarea Directiei de 

Asistent ă  Social ă  Slobozia prin H.CJ. 21/2005. In cadrul acestui imobil, Directia de 

Asistentd. Socic14 Slobozia a.cordă  servicii de asistent ă  social& pentru copiii de varst ă  

scolar ă . proveniti din familii din Municipiul Slobozia, aflate temporar in difieultate,  in  

.vederea protectiei copilului i prevenirii abandonului scolar, in scopul pă stră ril 

copilului in cadrul familiei naturale. 

Pentru a se putca desfă sura activitatea in acest centru in bune conditii, in vederea 

intretinerii ş i men merii cl ă dirii in starea dc fimetionare, c ă t si a miesor ă irii costurilor 

de intretinere, imobilul a suportat diverse m.oderniz ă ri de-a lungul timpului..  În  

continu.are exist ă  necesitatea aloc ă rli de fonduri pentru investitii maj ore cc trebuie 

aduse cl.dirii , iar conform Protoeolului de predate, Administratorul poate efectua dear 

lueră ri de intretinere si conservare. 

Mai mull, „ Centrui de ingnjire de Zi" ş i .DAS Slobozia a.cord ă  serviciile sociale 

că tre cetkenii din Munieipiul Slobozia, finantarea activit ă tilor suportdndu-se din 

bugetul local al municipiului. Consiliu.1 Local Slobozia i structurile specializate, 

subordonate sunt apropi.ate de cetkeni si yin in sprijinul acestera pentru rezolvarea 



pro blemelor tor. 

Apreciem c ă  scopul serviciilor sociale poate fi atins in conditii mult mai bune 

dac ă  imobilul s-ar afla în proprietatea Municipiului Slobozia, nemaiexistând oprelisti 

legislative impuse de lipsa propriet ă tii. In acest fel, munieipalitatea va putea dezvolta 

serviciile sociale existente, va putea face noi investitii, in scopul sustinerii familiilor 

fă ră  venituri sau cu venituri mici, constribuind astfel la mentinerea copilulu în familia 

natural ă . 

Preciză m ea imobilul In care isi desfă soară  activitatea „ Centrul de Zi" s-a 

degradat, jar administratorul, conform legii §i a actului de transrnitere a dreptului de 

administrare, nu poate executa reparatii capitate asupra acestuia, ci doar reparatii 

eurente. intruat imobilul necesit ă  investitii majore, in vederea aducerii la standardele 

impuse de legistatia in domeniu, pentru mentinerea licentierii serviciului social  si, pe 

viitor, relicentierea serviciului, propunem aprobarea in edinta Consiliul Judetean 

Ialomita a unei hotă rtiri de transrnitere din domeniul public al Judetului Ialomi ţ a in 

domeniul public al Municipiului Slobozia. 

Fatd de cele prezentate ma! sus, \Fa rugAm s ă  supuneti dezbaterii Consiliului 

Judetean Ialomita solieitarea UAT Municipiut Slobozia privind treeerea din domeniul 

public al Judetului Ialornita In domeniul public al Munieipiului Slobozia a imobilelor 

(cl ă dire si teren) inscrise in CF nr. 33563 in suprafat ă  de 311 mp, respectiv 1059 mp 

situate in Munic ipiul Slobozia str. Nordului, nr. 2. 

În  speranta unei bune colabor ă ri, 

Cu deosebită  consideratie! 
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