
Slobozia Plata Revolutiei Nr. 
web: www.cicnetro 

e-mail: cjipcicnet.ro 

; 
ROMAN 	 r 1 F 	l LkLei'k611A 

, 	 45- 	S T 
" CONSILIUL JUDETEAN 114LOMIT 

2 

iCIPW Underaliorp 

PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind darea in administrarea Muzeului National al Agriculturii a bun  urilor /mobile 

aferente „Fermei agricole Perieti" 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avand in vedere: 
- Referatul de apro bare nr. Y-65-9 /2023 - 6  din ogr. 0.3  .2023 al 

Preş edintelui Consiliului Judetean lalomita, 
Exam in and: 
- Hotă r6rea Consiliului Judetean lalomita nr. 227 din 25.11.2021 privind 

acceptarea donatiei propuse de IVIuzeul National al Agriculturii in favoarea Judetului 
lalomita a bunurilor cuprinse in cadrul "Fermei agricole Perier; 

- Contractul de dona ţ ie inregistrat sub nr. 4699/20.02.2023; 
- Raportul de specialitate nr. 	29r/2023  L  din  021 403  .2023 ol Directiei 

Achizitii i Patrimoniu; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei juridice, de disciplin ă , 

drepturi,  a bliga ţ ii ş i incompatibilită ti; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism, 
În conformitate Cu: 

prevederile art. 173 alin. (1) lit, c) ş i Win. (4) lit. a), art. 297 al/n. (1) lit, o), art. 
298 lit. b), art. 299 ş i art. 300 din Ordonanta de Urgen ţă  a Guvemului nr, 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 866 - 870 din Codul civil; 
prevederile Ordinului A.N.C.P.I. nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulannentului 

de receptie ş i Tnscriere in evidentele de cadastru ş i carte funciar5 
În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă  rile ş i cornplet ă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art. 1 (1) Se aprobă  darea in administrarea Muzeului National al Agriculturii a 
bunurilor imobile aferente „Fermei agricole Perieti" , /mobile of/ate in domeniul public 
al Judetului lalomi ţ a cu datele de identificare prev ă zute in anexa care face parte 
integrant ă  din prezenta hotă reire. 

(2) Valoarea de inventar a bun urilor /mobile din cadrul Fermei agricole Perieti 
este in sum ă  de 1.835.414,00 lei. 
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Art. 2 (V Muzeul National al Agriculturii va exercita dreptul de administrare, 
atribuit la art. 1, avand urm ă toarele obligati': 

a) să  utilizeze bunurile imobile atribuite  în administrare conform destinatiei 
acestora; 

b) să  asigure paza, protectla 5i conservarea bunurilor, ca un bun proprietor, 5i s ă  
suporte toate cheltuielile necesare bunei function ă ri; 

c) s ă  suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunurilor la starea 
cores punz ă toare de folosintă , în cazul degradă rii acestora, ca urmare a utiliz ă rii 
necorespunz ă toare sou a neasigură rii pazei; 

d) in litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instant ă  titularul acestui 
drept va sta Tn nume propriu; 

e) Tn litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor transmise, 
titularul dreptului de administrare are obligatla s ă  orate instantei cine este titularul 
dreptului de proprietate; în cazul neindeplinirii aces tel obligati' va suporta prejudiciile 
cauzate pro prietarului bunurilor transmise. 

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat in urm ă toarele 
a) cand nu sunt exercitate drepturile 5i indeplinite obliga ţ iile transmise prin 

prezenta hotă rare; 
b) Tn cazul renuntă rii titularului la acest drept; 
c) in cazul in care legea sou interesul public o impun. 

Art. 3 Predarea — preluorea bunurilor 'mobile care se dau in administrare potrivit 
art. 1, se face pe baz ă  de protocol incheiat intre p ă rti in termen de maxim 10 zile de la 
data comunic ă rii prezentei hot ă rari. 

Art. 4 Prezenta hot ă rare devine obligatorie 5i produce efecte de la data aducerii 
la cuno5tint ă  public& 

Art. 5 Prezenta hotă r6re se va comunica, prin grija Secretarului General al 
Judetului lalomita, spre ducere lo indeplinire, Directiei 	Patrimoniu din cadrul 
Consiliului Judetean lalomita ş i Muzeului National al Agriculturii, i, spre 
Institutlei Prefectului Judet-ul lalomita, urm6nd s ă  fie publicată  pe site-ul Consiliului 
Judetean lalomita — Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetvlui". 

PRE5EDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 	 Secretarul general al judetului laIomita 

ADRIAN ROBERT IONESCU 

Rd/Dc 
TE 

2 ex. 
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Anexa la H.C.J. nr. 	/ 	03.2023 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor imobile cuprinse  în  cadrul „Fermei agricole Perieti" 

Nr. crt. CoduI 
de 

clasifwa 
re 

Denumirea 
bunului 

Elemente de indentiticare Valoare de 
inventar (lei) 

Anul 
dobandirii 

Situatia Juridicti 

69 a 1.2.2. Magazie Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
zidă rie din că ră midă , compartimentatd 
in 4 camere, Regim de in ă ltime: parter. 
Suprafata construita = 523,00 nip. 
Num ă r cadastral: 811/5-C3. 

0,00 1949 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perieti 

b 1,2.2. $opron 
ambalaje 

Adresă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
zidărie din că ră midă , invelitoare de 
placi de azbociment, compartimentat ă  
in 2 incă peri, Regim de Ină ltime: 
parter, Suprafata construita = 563,00 
mp. Num .& cadastral: 811/5-C4 

363.618,00 1960 Carte funciard or. 
20760 Perieti 

c 1.2.2. Cas ă  pompe 

• 

Adresă : 	Cotnuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pc fundatie din beton, 
ziarie din c ă ră midg., 1nvelitoare din 
pl ăci de azbociment, o inc ă pere. 
Regim de lină ltime: purer. Suprafat ă  
constru it ă  = 51,00 rap. Numar 
cadastral: 811/5- C5 

1.367,00 195'7 Carle funciar ă  nr. 
20760 Pericti 

d 1.6.5. Centrală  lermic ă  Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
zid ă rie din c ă ră midă , invelitoare din 
placă  de beton, compartimentat ă  cu 2 
incă peri. Regim do in ă ltime: parier. 
Suprafat ă  construită . = 138,00 mp. 
Numar cadastral: 811/5- C6 

3.700,00 1970 Carte funciard or. 
20760 Perieti 

e 1.2.2. Magazie Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
zidă rie din că ră midă , inveliroare din 
pl ă ci de azbociment. Regim de 
in ă ltime: patter. Construc ţ ie declarat ă  
partial monument istoric: 1L-11-m-B-
14153-01, Suprafat ă  construit ă  = 
376,00 mp. Numar cadastral: 811/5- 
C7 

5.700,00 1937 Carte funciar ă  nr. 
20760 Peric ţ i 

f 1.2.2. Cabin ă  bascul ă  Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
zid ă rie din că ră mida, invelitoare din 
placă  de beton, o inc ă pere. Regim de 
Ină ltime: cuv ă  + parlor. Suprafat ă  

2.211,00 1966 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perieti 



construită  = 8,00 mp. Numar cadastral: 
811/5-C8 

g 1.5.12. Depozit de 

legume 
Adres ă ; 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
zidă rie din c ă ră midă , invelitoare din 
tabl ă , compartimentat ă  in 2 camere 0 
un hol. Constructie declarat ă  partial 
monument istoric: IL-II-m-B-14153- 
02. Regim de in ă ltime: parter, 
Suprafată  construita = 326,00 mp. 
Numar cadastral: 811/5- C9 

13.800,00 1937 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perieti 

b 1.5.12. Depozit Adresă : 	Comuna Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
zid ă rie din c ă ră midă , linvelitoare tabl ă , 
compartimentat ă  in o incapere. Regim 
de Ină ltime: parter. Suprafat ă  
construit ă 	= 	98,00 	mp. 	Numar 
cadastrak 811/5- C10 

0,00 1937 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perieti 

i 1.8.9. Castel de ap ă  Adresă : 	Comma Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
zidă rie din că ră midă , invelitoare din 
placă  de beton. Constructie declarat ă  
partial monument istoric: IL-II-m-B-
14153-03. Regim de in ă ltime: parter. 
Suprafată  construit ă  = 28,00 mp. 
Numar cadastral: 811/5- C11 

22.964,00 1960 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perieti 

i 1.2.8. Bazin de apă  Adres ă : 	Cornuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
zidă rie din c ă ră midă , invelitoare din 
plac ă  de beton. Regina de in ă ltime: 
semiingropat. Suprafat ă  construita = 
90,00 mp. Numar cadastral: 811/5- 
C12 

3.078,00 1960 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perieti 

k 1.6.8. Cantină  + 
tocuinte 

Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe 	fundatie din beton, 
zidă rie din eă ră midă , invelitoarc de 
tabl ă , 	regim 	de 	Ină ltime 	: 	P+1E. 
Constructie cieclarat ă  partial 
monument istoric: IL-II-m-B-14153- 
04. Suprafat ă  construită  = 337,00 mp, 
Nurnar cadastral: 811/5- C13 

358.902,00 1943 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perieti 

1 1.2.2. Magazie 
alimente 

Adresă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
zidaric din c ă r ă midă , invelitoare din 
tablă , 	Regim 	de 	ină ltime: 	parlor. 
Suprafată . 	construită 	= 	62,00 	inp. 
Numar cadastral: 811/5- C14 

0,00 1937 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perieti 

m 1.6.4. Birouri Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
zid ă rie din c ă ră rnid ă , invelitoare din 
tabl ă . 	Regiin 	de 	Ină ltime: 	parter. 
Suprafat ă  construită  = 	153,00 mp. 
Numar cadastral: 811/5- C15 

0,00 1937 Carte funciar ă  or. 
20760 Perieti 

n 1.6.2. Gră dinită  Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Cosntructie compus ă  din 12 camere ş i 
2 holuri, pe fundatie din beton, zid ă rie 
din c ă r ă midă , invelitoare din tabl ă . 
Regim de Ină llime: parter. Constructie 
cleelarat ă  partial monument istoric: IL-
II-m-B-14153-05, Suprafat ă  

144.425,00 1910 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perieti 



construita 	= 	458,00 	nip. 	Numar 
cadastraI: 811/5- C16 

o 1.2.2. Magazie Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 87.614,00 1937 Carte funciard nr. 
Constructie pe 	fundgie din beton, 
zid ă rie din earamida, invelitoare din 
tabla. 	Regim 	de 	inaltime: 	parter. 

20760 Perieti 

Constructie 	declarat6. 	partial 
monument istoric: IL-II-m-B-14153- 
06. Suprafat ă  construit ă  = 173,00 trip. 
Numar cadastral:  811/5-Cl? 

P 1.2.2. Magazie Adresat 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 4.502,00 1937 Carle funciara nr. 
Constructie 	pe 	fundatie 	din 	beton, 
zid ă rie din cară niidă , invelitoare din 
labia., compus ă  din 5 inc ă peri. Regim 
de ină ltime: parter. Constructie 
deciarată  partial monument istoric: IL- 

20760 Perieti 

Il-m-B-14153-07. 	Suprafata 
construilă 	= 	314,00 	mp. 	Numar 
caciastral: 81115- Cl 8 

r 1.2.2. Remiz ă  Adresă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 0,00 1969 Carte funciar ă  nr. 
Constructie 	pc 	fundatie 	din 	beton, 
zid ă rie din c ă ră mid ă , invelitoare din 
tabla. 	Regim 	de 	in ă ltime: 	parter. 

20760 Perieti 

Suprafata 	construită 	= 	69,00 	mp. 
Numar cadastral: 811/5-  C19 

s 1.2.2. Magazie Adresă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 32.104,00 1910 Carte funciar ă  nr. 
Constructie pe fundatie din beton, 
zidă rie din car ă midă , invelitoare din 
tabl ă , compusa din 13 camere si un 
grajd. Regim de in ă ltime: pater. 

20760 Perieti 

Constructie 	deciarat ă 	partial 
monument istoric: IL-II-m-B-14153- 
08. Suprafat ă  construit ă  — 728,00 mp. 
Numar eadastral: 811/5- C20 

,5 1.7.1.2. Retea electrica Compusa din 	10 stalpi din beton 558,00 1954 
aeriană  precomprimat 1968 

t 1.6.3.2. Imprejmuire Lungimc — 100 m si plas ă  sudata Cu 32.250,00 1985 
B.A.Prefabricat 

e 

lungimea de 675 in 2008 

1 1.8.1. Put. forat de 
mare adincime 

in ă ltime = 70 m 0,00 1957 

U Teren Adresa: 	Comuna 	Perieti. 	Teren 
categoric 	de 	folosintă 	intravilan, 
arabil, curti constructli in suprafat ă  de 

758.621,00 2007 Carte funciara nr. 
20760 Pericti 
20758 Perieli 

= 40.564,00 mp din care Drum ( alee 
belonat ă ) In suprafata de 3.204,00 nip. 

20759 Perieti 

Nr. cadastraI: 811/5, 811/4, 811/3 
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Nr.,X5-5- 	2023 - 	din1,1, 68,.2023  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hottireire privind darea in administrarea Muzeului National al Agriculturii 

a bunurilor /mobile aferente „Fermei agricole Perie ţ i" 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune darea in administrarea 
Muzeului National al Agriculturii a bunurilor ;mobile aferente „Fermei agricole Perier. 

În anul 2021, conform Hotă rtirii Consiliului Judetean lalomita nr, 227, Judetul 
lalomita a acceptat donatia pro pus ă  de Muzeul National al Agriculturii ş i anume bunurile 
imobile cuprinse in cadrul „Fermei agricole Perier, jar in data de 20.02.2023 a fast 
perfectat la notariat Con tractul de donatie nr, 4699. 

Avă nd in vedere specificul bunurilor 'mobile aferente „Fermei agricole Perier se 
impune ca Muzeul National al Agriculturii s ă  exercite dreptul de administrare asupra 
acestora pen tru a intretinerea i punerea in valoare a acestui monument de /stone 
agrară . 

În conformitate cu prevederile art. 866 - 870 din Codul Civil al Rom ă niei, corobo rat 
Cu dispozitiile art. 173 alin. (1) lit. c) i alin. (4) lit, a) din Ordonanta de Urgent' a 
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile i complet ă rile 
ulterioare, consiliul judetean poate da în administrare institutiilor pub/ice bunuri cc 
apartin domeniului public de interes judetean. 

Prin  pro iectul de hotă ră re se stabilesc i condiPle in care Muzeul National at 
Agriculturii va exercita atributul dreptului de administrare asupra bunurilor imobile, 
respectiv situatiile de revocare a acestui drept. 

Constată nd ca sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hot ă rarii in forma ş i continutul 
prezentate Fn project, 

PREŞ EDINTE;) 
MARIAN-PA 

Redactat, 
Tudarache Emilia 
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la proiectul de hotă rcire privind darea in administrarea Muzeului Vational al Agriculturii a bunurilor 
imobile aferente "Fermei agricole Perieti" 

Administrarea bunurilor din domeniul public al Judetului Ialomita este atributul exclusiv al 

Consiliului Judetean Ialomita, car; prin hotarare po ate dispune darea in administrare a bunurilor proprietate 

publică ,  în  conformitate cu prevederile art. 298 si ale art. 299 din O.U.G. tu-. 57 /2019 privind Codul 

administrativ cu completarile ulterioare, care cuprinde elemente prin care se constituie dreptul de 

administrare. 

Având la bază  Hotă rdrea Consiliului Jude ţ ean nr. 227/25.11.2021 privind acceptarea dona ţ iei 

propuse de Muzeul National al Agriculturii in favoarea Judetului Ialomita a bunurilor cuprinse in cadrul 

"Fermei agricole Perie ţ i„ a fost incheiat Contractul de donaţ ie nr. 4699/20,02.2023 pentru bunurile imobile 

aferente avand datele de identificare cuprinse in anexa la prezentul Raport. 

În  acest context, bunurile imobile cradiri ş i teren cuprinse in cadrul "Fennel_ agricolă  Perieti„ se 

transmit dire Muzeul National al Agriculturii pentru a intretine  i  punere  în  valoare acest monument de 

istorie agrară  in confomitate cu prevederile art. 297 alin (1) litera a) din Ordonanţ a de Urgen ţă  nr. 

57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu complet ă rile ulterioare, ca modalitate de exercitare a 

dreptului de proprietate prin darea  în  administrare, in acest caz. 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune aprobarea transmiterii in administrarea 

Muzeului National al Agriculturii a bunurilor imobile aferente "Fermei agricole Perie ţ i". 

Faţă  de cele ar ă tate mai sus, propunem promovarea proiectului de hotă rare in vederea dezbaterii ş i 

aprob ă rii acestuia. 

Director E cutiv, 
Gheor Proca 

RAPORT 
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