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PROIECT DE HOTARARE NR._ 
privind modificarea Anexei la Hoteirarea Consiliului Juderean lalomita nr. 47 

din 30.09.1999 privind insu.ş irea inventarului bunurilor care aktituiesc domeniul 
public al judetului lalomita, cu modificeirile ş i completă rile ulterioare 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avand 717 vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	/2023 - Fdin  //7 , 0,2 .2023  al Pre5edintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
- Anexa la Hoterr6rea Consiliului  Jude  ţ ean lalomi ţ a nr. 47 din 30.09.1999 privind 

insusirea inventarului bunurilor care alcă tuiesc domeniul public al judeţ ului Ialomi ţ a,  cu 
modificerrile 5i coniplet6rile ulterioare; 

- adresa nr. 24022 din 11.11.2022 a Directiei Generale de Asistenter Socială  5i 
Protectia Copilului lalomita; 

- procesul-verbal de constatare nr. 122149 din 08.12.2022 incheiat Tntre 
reprezentan ţ ii Prim 6riei Municipiului Slobozia, 

Examineind: 
Raportul de specialitate nr. 401242023  - 	din 020.0,b  .2023 al Direct-lei 

Achizi ţ ii  i  Patrimoniu; 
Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei juridice, de disciplin 6, 

drepturi, obligaii 5i incompatibilit ă ti; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional, protectia mediului 5i turism, 
În conformitate Cu:  
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c)  i f) ş i art. 286 alin. (3) din Ordonan ţ a de 

Urgen ţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 
cornplet6rile ulterioare; 

- prevederile art. 858— 865 din Codul Civil; 
prevederile Hoterrerrii Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 

public al jude ţ ului lalomi ţ a, precum .si al municipillor, oraselor  i  comunelor din jude ţ ul 
cu modifică  rile  75i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 59 si art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică  
legislativă  pen  tru elaborarea actelor normative, cu modificerrile ,si completă rile 
ulterioa re; 

Cod FP -07-06, ed. 2, vers. 0 



prevederile art. 45 si art. 47 din Regulamentul de organizare ş i functionare a 
Consiliului Judetean lalomita, apro bat prin Hot ă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 
46 din 30.03.2021, cu modifică rile i complet ă rile ulterioare, 

În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgen ţă  a Guvernului nr. 
57/2029 privind Codul administrativ, cu modific ă rile .si cornpletă  rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.I Tn Anexa la Hotă ră rea Consiliului Judetean ialomi ţ a nr. 47 din 30.09.1999 
privind i'nsusirea inventarului bunurilor care alc ă tuiesc domeniul public al judetului 

cu modifică  rile ş i completă rile ulterio are, aduse prin Hot ă ră rea Consiliului 
Jude ţ ean lalomita nr, 156/29.09.2017, pozi ţ iile 1113 si 11c cuprinzand bunurile imobile 
prevă zute în anexa la prezenta hot ă rdre se abrog ă . 

Art.II Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului lalomita, prezenta hot ă rare va fi 
comunicată  spre ducere la indeplinire Directiei Achizitii i Patrimoniu, Direc ţ iel Buget 
Finante i Directiei Generale de Asisterl ă  Social(' i Protectia Copilului lalomita, i,  spre 
stiintă , lnstitutiei Prefectului — Judepl urmand a fi publicat ă  pe site-ul 
Consiliului Judetean lalomita Sectiunea "Monitorul Oficial al Judeplui". 

PRE5EDINTE, 
AVIZA'T, 

MARIAN 
	

Secretarul General al Judetului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 

Nr.  	 Rd/Oc 
Adoptat ă  la Slobozia 	 R.C. 
Ast ă zi 	.2023 	 2 ex. 
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Anexă  

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor imobile atelier ,s1 beci aflat in incinta Complexului de Servicii 
Sociale Slobozia,  cc urmeaz ă  a fi eliminat din pozi ţ ia lib ş i 11c din Anexa la 

Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 47 din 30.09.1999 privind insu ş irea 
inventarului bunurilor care alc ă tuiesc domeniul public al jude ţ ului Ialomiţ a, cu 

modifică rile  i complet ă rile 

Ni'. 
ed,  

Codul de 

elasificare 
Denumirea 

bunului 
Elemente de indentificare Valoare de 

inventar 
(lei) 

Anul 
dob ă ndi 

rii 

Situatia Juridic ă  

lib  1.6.6. 
Atelier 

Constructie din zidArie 
portant ă , fundatie din 

beton, invelitoare din 

Oki de azbociment. 

Suprafat ă  construitA = 
64,00 mp 

3.664,00 1979 

11.C.J. nr. 156/29.09.2017 

Carte funciar ă  nr. 36222 
Slobozia 

lib 1.6.6. 
Bed 

Constructie 
semilingropatA, 

invelitoare din pl ă ci de 

azbodment 

Suprafat ă  construit ă  ---- 
3200, 	nip 

444,00 1979 H.C.J. nr. 156/29.09.2017 

Carte funciară  iii' . 36222 
Slob  ozia 
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Nr.4' 	/2023 	din/0.112023 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotă rare privind modificarea Anexei la Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita 
nr. 47 din 30.09.1999 privind insu ş irea inventarului bunurilor care alc ă tuiesc domeniul public al 

judetului lalomita, cu modifică rile 51 complet ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hotă ră re sup us dezbaterii se pro pune modificarea Anexei 	Hotararea 
Consiliului  Jude ţ ean lalomita nr. 47 din 30.09.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care 
alcă tuiesc domeniul public al judetului lalomita, cu modific ă  rile ş i cornpletă rile utter/care. 

Actul administrativ  în cauzel a stat la baza ado pt ă rii Hotă reirli Guvemului nr, 1353/2001 
privind atestarea domeniului public al judetului 	precum si al municipiilor, oraselor 
coinunelor din judetul cursul anului 2017, Hottrarea Consiliului Judetean lalomi ţ o 
nr. 47 din 30.09.1999 a suferit o serie de modific ă ri ş i completă ri, adoptate de autoritotea 
deliberative" judeteand prin hoteir ă rea nr. 156 din 29 septembrie. 

Prin adresa nr. 24022 din 11.11.2022 Direc ţ ia Generală  de Asisten ţă  Sociald .,si Protec ţ ia 
Copilului lalomi ţo instiirleazei Consiliul Judetean lalomi ţă  cu privire la demo/area a douei 'mobile, 
atelier si beci, of/ate in incinta Cornplexului de Servicii Sociale Slobozia, motivat de faptul c ă  erau 
intr-o stare avansată  de degradare. Bunurile imobile in suprafa ţă  construită  de 64,00 mp atellerul 
si 32,00 mp beciul, au o valoare de inventor de 3.664,00 lei, respectiv 444,00 lei fund inscrise în 
cartea funciarei nr. 36222. Conform procesului -verbal de constatare nr. 122149 din 08.12.2022 
incheiat de reprezentan ţ ii Prim ă riel Municipiului Slobozia imobilele vor fi scoase din evidentele 
fiscale si radiate din cartea funciarei men ţ ionată  anterior. 

În acest sens, prin proiectul de hot ă ră re se pro pune modificarea numerelor curente 
(pozi ţ illor) llb si 11c din Anexa la Hot ă rarea Consiliului Judetean lalomito nr. 47 din 30.09.1999, 
astfel cum a fost modificată  prin Hotă ră rea nr. 156129.09.2017, prin eliminarea bunurilor irnobile 
"Atelier si Bed" si a date/or /or de identificare. 

În raportul directiei de specialitate si în proiectul de hot ă ră re sunt detaliate modific ă rile la 
Anexa la Hoteir'drea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 47 din 30.09.1999 privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcă tuiesc domeniul public al jude ţului cu modifică rile ş i 
completarile ulterioare. 

Constatand  ca sunt indeplinite condi ţ ille de necesitate oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean lalomita adoptarea hoteirarii in forma ş i con ţ inutul prezentate Fr; proiect. 

PREŞ ED1NTE 
MAR1A,VAVEL- 

Redactat 
Cristian Remreanu 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă rare privind modificarea Anexei la Ho -CAI-area Consiliului Jude ţ ean 
Ialomita nr. 47 din 30.09.1999 privind insu ş irea inventarului bunurilor care alc ă tuiesc 

domeniul public al jude ţ ului Ialomi ţ a, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin (1) litera C din Ordonan ţ a de Urgent ă  
nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu complet ă rile ulterioare, consiliul judetean 
indepline ş te atribuţ ii privind administrarea domeniului public ş i privat al jude ţ ului. 

Prin proiectul de hot ă rare Sc propune modificarea Hot ă rarii Consiliului Jude ţ ean 
Ialomita nr. 47 din 30.09.1999 privind insuş irea inventarului bunurilor care alc ă tuiesc 
domeniul public al jude ţului Ialomiţ a, cu modific ă rile ş i complet ă rile , astfel cum aceasta a 
fost modificat ă  i completat ă  prin Hotă rarea nr. 156 din 29.09.2017, in sensul: 

1) abrog ă rii pozi ţ iei 1 lb ş i 11c, prin eliminarea imobilelor atelier ş i beci date in 
administrare Direc ţ iei Generale de Asistent ă  Socială  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomita — 
Complexul de Servicii Sociale Slobozia, bunuri imobile ale c ă ror date de identificare 
sunt prev ă zute in anexa la prezentul Raport; 

Direcţ ia General ă  de Asistent ă  Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a prin adresa 
m. 24022/11.11.2022 inregistrat ă  la Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a nr. 29699/2022-Y din 
15.11.2022, ne comunic ă  faptul c ă  bunurile imobile atelier ş i beci aflate in incinta 
Complexului de Servicii Sociale Slobozia, intr-o stare avansat ă  de degradare Cu o vechime 
de cel puţ in 40 de ani, au fost demolate. 

Pentru aceste imobile atelier ş i beci s-a intocmit un raport de evaluare de c ă tre 
membrii comisiei de inventariere numitA prin Dispozi ţ ia Directorului General al 
D.G.A.S.P.C. Ialomi ţ a ş i responsabili ai Complexului de Servicii Sociale Slobozia. 



Raportul de evaluare inregistrat la Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a cu nr. 31009/2022-A 
din 22.11.2022 susţ ine cele men ţ ionate anterior si propune ca bunurile imobile s ă  fie scoase 
din inventarul bunurilor apartin ă nd domeniului public judeţ ean si din administrarea 

Direc ţ iei Generale de Asistent ă  Social ă  ş i Protectia Copilului Ialomi ţ a, intruca in cadrul 
Complexului de Servicii Sociale Slobozia se deruleaz ă  proiectul fmantat prin Programul 
Operational Regional 2014-2020. 

După  verificarea la faţ a locului de că tre reprezentantul Direc ţ iei Urbanism ş i Servicii 
Utilităţ i Publice din cadrul Prim ă riei municipiului Slobozia a amplasamentului din str. C.D. 
Gherea, nr. 9, Municipiul Slobozia, s-a constatat c ă  cele două  imobile nu mat există , 
eliberandu-se PROCESUL-VERBAL DE CONSTATARE nr. 122149 108.12.2022, urmand 
a fi scoase din evidentele fiseale  i  ulterio radiera lor din cartea funciar ă  nr. 36222 a celor 

două  clă diri C3 ş i C4. 
nth' de cele ară tate mai sus, propunem promovarea proiectului de hotă rare in vederea 

dezbaterii ş i aprob ă rii acestuia. 

Director executiv, 
Gheor0 Proca 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMI Ţ A 

Urmare efectuă rii inventarierii faptiee anuale a terenurilor, constructiilor 
a altor bunuri date in administrare Directiei Generale de Asistent ă  Socială  
Protectio Copilului Ialomita apartinand domeniului public ş i privat al Consiliului 
Judetean Ialomita, in lista de inventariere la Complex Servicii Sociale Slobozia, 
figureaz ă  constructiile cu denutnirea "Atelier" cu nr. inventar 110078, cu 0 valoare 
de inventar de 3664 lei respectiv cu denumirea „Beci„ cu nr. inventar 110079, cu o 
valoare de inventar de 444 lei. 

Menţ ionăm c ă , in cadrul Cornplexului de Servicii Sociale, str. C.D. Gherea, 
nr. 9 se deruleaz ă  proiectul finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 
Cod SMIS 114575, av ă nd ea obiectiv general reabilitarea termic ă  i energetic ă  a 
clă dirii. 

Tină nd cont c ă  anexele mai sus merrtionate au fost lipite de eorpul clă dirii 
principale existente, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgent ă  nu va da aviz 
favorabil la finalizarea proiectului, inttuedt normativele privind prevenirea si 
stingerea incendiilor prev ă d o distantă  de 6 m intre cl ă diri, precum ş i faptul e ă  erau 
intro stare avansat ă  de degradare, au fost efectuate luer ă ri de dpmolare a acestora. 

Avand in vedere faptul c ă  aceaste constructii nu mai exist ă , propunem 
scoaterea lor din folosint ă , respectiv din inventar. 

Cu deosebit ă  consideratie, 

DI ECTOR GENERAL, 
Pr L PAUL MARCU 

IRECTOR ECONOMI ţ4 
Ec. ANCA SOARE 
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