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PROIECT DE HOTXR:kRE NR. 	 

pentru modificarea Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr.28/26.03.2018 privind 
reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate in domeniul public al Judetului 

Ialomita necesare desfă sură rii activită tilor din domcniul s ă n ă tă tii, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare 

Consiliul Jude ţ ean lalomiţ a, 

Avand in vedere: 

— Referatul de aprob are nr.  5-1.67,,eae6 -/-/ 71x420eaaal  Pre ş edintelui Consilinlui 
Jude ţ ean Ialomi ţ a, 

Examinand: 

- Hotă rarea Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a nr.28126.03.2018 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 modifickile ş i complet ă rile ulterioare; 

- Adresa nr.584/27.01.2023 a Serviciului ude ţ ean de Ambulanţ a Ialomiţ a; 

nr. 	A2.3-11 	4:20. 

al Comisiei de munc ă , să nă tate, asistentă  social ă  ş i 

al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

În conformitate Cu: 

— prevederile Legii nr.95/2006 privind refoinia  în domeniul să nă tăţ ii, republicatk cu 
modific ă rile ş i comp1etă ri1e ulterioare; 

- prevederi1e art.866, art.874  i art.875 din Codul Civil al Romaniei; 

— prevederile art.173 alin.(1) lit.c) ş i alin.(4) lit.a), art.297 alin.(1) lit.d) ş i art.349-351 din 
Ordonanţ a de Urgent ă  a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu rnodific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, 

— prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnic ă  legislativă  pentru elaborarea actelor 
normative, republicat ă ; 

— prevederile art.45 din Regularnentul de organizare i functionare al Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a, aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a nr.46 din 30.03.2021, cu 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

- Raportu1 de specialitate 
Patrimoniu; 

— Avizul nr, 	  
familie; 

- Avizul nr. 	  
obligaţ ii ş i incompatibilităţ i, 

al Direc ţ iei Achizi ţ ii §i 



In temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urge* a Guvemului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, en modifiedrile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOTAR Ă STE: 

Art.I. La Hotdră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a ni-.28 din 26.03.2018 privind reglementarea 
regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Jude ţ ului Ialomi ţ a necesare 
desfăş urdrii activieăţ ilor din domeniul s ă nata ţ ii, cu modific ă rile ş i completdrile ulterioare, termenul 
prevdzut la art.3 se modified ş i se prelunge ş te de la 28.022023 pan ă  la 29.022024. 

Art.!! Prin grija Seeretarului General al Judetului Ialomi ţ a, prezenta hotdrare va fi comunicat ă  
spre ducere la indeplinire Diree ţ iei Achizi ţ ii ş i Patrimoniu ş i Serviciului Judeţ ean de Ambulanţă  
Ialomi ţ a ş i, spre ş tiin ţ d, Institu ţ iei Prefectului Jude ţ ului Ialomi ţ a, urmand a fi publicat ă  pe site-ul 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a, secţ iunea „Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE$ED1NTE, 	 Contrasemneazâ pentru legalitate 

MARIAN PAVEL 	 Seeretarul General al Judeitului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

Mr. 	 
Emisci la Slobozia 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotă ră re pentru modificarea Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al btmurilor imobile aflate în domeniul 

public al Jude ţ ului Ialomiţ a necesare desfă sură rii activit ăţ ilor din domeniul s ă n ă tăţ ii, cu 

modific ă rile si complet ă rile ulterioare 

Prin  pro iectul de hot ă ră re sup-as dezbaterii se propune Plenului Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

aprobarea modific ă rii Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 28726.03.2018 privind reglementarea 

regimului juridic al bunurilor imobile aflate in domeniul public al Jude ţ ului Ialomiţ a necesare desfăş ură rii 

activit ăţ ilor din domeniul s ă nă t ăţ ii, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Consiliul Jude ţ ean lalomi ţ a, prin actul administrativ a c ă rui modificare este solicitat ă , a constituit 

în  favoarea Serviciului Jude ţ ean de Ambulan ţă  Ialomi ţ a un drept de folosin ţă  cu titlu gratuit asupra unor 

spaţ ii situate in incinta Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia, in vederea desfăş ură rii activit ăţ itor 

specifice. Initial, acest drept a fost acordat pe o perioad ă  de 3 luni, fund modificat ulterior de mai mutte 

on. 

Prin adresa nr.584/27.01.2023 managerul general al Serviciului Jude ţ ean de Ambulan ţă  Ialomi ţ a 

solicită  Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a prelungirea dreptului de folosin ţă  gratuit ă  asupra spaţ iilor proprietatea 

publică  a jude ţ ului Ialomi ţ a. 

Potrivit prevederilor art.866 din Codul Civil al Romă niei, unul dintre drepturile reale 

corespunz ă toare propriet ăţ ii publice îl reprezint ă  si dreptul de folosint ă  cu tidu gratuit, iar potrivit art.874, 

„dreptul de folosingi asupra bunurilor proprietate publică  se acorda cu titlu gratuit, pe termen limitat, 

in favoarea institutiilor de utilitate publicer. Conform dispozi ţ iilor art. 112 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul s ă nă t ăţ ii, serviciul de ambulan ţă  jude ţ ean este un serviciu public cu personalitate 

juridic ă , de importanţă  strategic ă , AM in coordonarea departamentului de specialitate din Ministerul 

S ă nă t ăţ ii ş i a direc ţ iei de să nă tate public ă  jude ţ ean ă . 
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In raport de solicitarea Serviciului Judetean de Ambulant ă  Ialomita ş i a prevederilor legate mai 

sus precizate, prin proiectul de hot ă rdre se propune prelungirea de la data de 28.02.2022 pang la data de 

29.02,2023 a termenului de constituire a dreptului de folosint ă  cu titlu gratuit asupra imobilelor 

proprietatea public a judetului Ialomita prev ă zut la art.3 din Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomita 

nr.28/26.03.2018, cu modific ă rile ş i completă rile utterioare. 

Constată nd ca sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i de oportunitate, propun Consiliului 

Judetean Ialomita adoptarea hot ără rii in forma ş i continutul prezentate in project. 

ERE$EDINTE 

2/2 



Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
•Slobozia - Plata RevaluVel Nr. 1 

ROMANIA 

CONSILIULJUDETEANIALOMITA 

RAPORT 

la proiectul de hot ă ră re privind modificarea flot ă ră rii Consiliului Judetean 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 complet ă rile ulterioare 

Prin adresa nr. 584/27.01.2023 Serviciul Judetean de Ambulanta Ialoinita a 

solicitat sprijin pentru continuarea activit ă tii operative prin acordarea dreptului de 

folosintă  Cu  titlu gratuit pentru bunurile imobile pe care le au deja In folosint ă  prin 

H.C.J. nr. 28/2018, Cu  modifică rile  i  completă riie ulterioare, bunuri situate in incita 

Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia, cat ş i pentru mentinerea unor containere pe 

terenul in suprafat ă  de 250 mp apartinand domeniului public al judeţ ului Ialomita 

Prin H.C.J. Ialomita nr. 27/10.02.2022 pentru modificarea H.C.J. Ialomita nr. 

28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate in 

domeniul public al Judetului ialomi ţ a necesare desfâ ş ură rii activită tilor din domeniul 

s ă nă tă tii, cu modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare, acest drept de folosint ă  cu titlu 



unor bunuri imobile aflate in domeniul public judelean a fost acordat Serviciului 

Judeţ ean de Ambulanţă  Ialomi ţ a pană  la data de 28 februarie 2023. 

Prin proiectul de hotdră re supus dezbaterii ş i aprobdrii se propune modificarea 

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

completatd, in sensul prelungirii dreptului de folosin ţă  cu titlu gratuit pentru spline 

ocupate in prezent p ă nă  la data de 29.02.2024. 

Faţă  de cele de mai sus, propunern dezbaterea ş 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 ţului Ialomiţ a necesare 

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

ulterio are. 

Director executiv, 
Gheorghe OCA 



MINISTERUL SANATATII 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA 
IALOMITA 

Str. Soseaua Brailei nr. 5 , Siobozia 
TeL 0243 234786 —Fax 0243 234786 

e-mail: ambulantaialomita(Dt,yaboo.corn 
Operator de date cu caracter personal nr.38640 

UIG-1014-E1-704 

Nr. 584 din 27.01.2023 

Catre, 

Consilitd Judetean Ialomita 

Prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca in data de 28.02.2023 prevederile 

art.'', pct.(1), al Hotararii nr. 27/10.02.2022, pentru modificarea Hotararii Consiliului 

Judetean Ialomita nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului bunurilor imobile 

allate in domeniul public al Judetului Ialomita necesare desfasurarii activitatilor din 

domeniul sanatatii, en modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza valabilitatea. 

Precizam deasemeni, ea bunurile ce se regasesc in Anexa 1, la Hotararea 11T. 

27/10.02.2022 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita 

nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului bunurilor imobile elate in domeniul 

public al Judetului Ialomita necesare desfasurarii activitatilor din domeniul sanatatii,  cu  

modificarile si completarile ulterioare cladirea Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia), 

nu mai sunt utilizate de catre Serviciad Judetean de Ambulanta 

Solicitam  pc aceasta cale, prelungirea termenului de folosinta gratuita a bunurilor 

imobile elate in domeniul public al judetului Ialomita necesare desfasurarii activitatilor in 

domeniul sanatatii, din Anexa 2, care ne sun! absolut necesare desfasurarii activitatii. 

Anexam o copie a Hotararii nr. 27/10.02.2022. 

Cu deosebita consideratie, 

Manager general, 

Dr. Ghita 	gdalena 
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