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RAPORT

la proiectul de hotdrdre privind emiterea acordului in vederea promovdrii
Hotdrdrii de Guvern privind trecerea imobilului ,, Palat Administrativ,,, lroprietatepublicd a statului situat in municipiul Slobozia, judelul Ialomi1a, din administrarea
Instituliei Prefectului Judefului Ialomila in administrarea Consiliului Judelean
Ialomila.

Potrivit prevederilor Hotdrdrii de Guvern ff. 706/1994 palatul
Administrativ situat in municipiul Slobozia, Piala Revolufiei nr. 1, Judeful Ialomifa
face parte din patrimoniul public al statului qi se afld in administrarea Institutiei
Prefectului Judelului Ialomila

Imobilul respectiv, compus din subsol, parter qi patru etaje cu o supr afald,
construitd la sol de 689,32 mp, 160 mp corp de legdturd cu sala de spectaiole gi
terenul aferent in suprafald de I .267,4 mp a fost inscris in Cartea Funciard cu
numarul cadastral 2566 qi nu face obiectul niciunui litigiu sau revendicdri.

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii, propunem emiterea acordului
Consiliului Judelean Ialomila in vederea promovarii rtbterarii de Guvern privind
trecerea imobilului ,, Palat Administrativ", proprietate publicd a statului situat in
municipiul Slobozia, judelul Ialomila, din administrarea Instituliei prefectului
Judefului Ialomila in administrarea Consiliului Judefean lalomifa.

Trecerea Palatului Administrativ proprietate publicd a statului din
administrarea Instituliei Prefectului Judefului Ialomila in administrarea Consiliului
Judefean Ialomila se fundam enteazd, pe urmdtoarele considerente :

- propunerea se intemeiazd pe dispoziliile Legii nr. 2l3llgg8 privind
bunurile proprietate publicS coroborat cu dispoziliile art. 867 din Codul
Civil potrivit cdrora trecereaJrnlri bun din domeniul publie al statului in
administrarea unei unitdli administrativ teritoriale se face la cererea
Consiliului Judelean prin Hotdrdre de Guvern.

- Consiliul Judefean Ialomila a contribuit in mod substantial la realizarea
obiectivului de investilii ,,Consolidarea qi refunction aljzarea palatului
Administrativ al Judefului Ialomila" pentru cate a alocat din bugetul
propriu suma de 2.3L7.360,12 lei reprezentAnd 45% din valoarea
investitiei.
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- pe perioada deruldrii lucrdrilor Palatul Administrativ a fost transmis prin
Hotdrdrea de Guvern m. 42212006 in administrarea temporard a
Consiliului Judelean Ialomila iar lucrdrile care s-au executat au avut ca
scop punerea in siguranld a clSdirii prin amplasarea unor diafragme de
beton armat longitudinale gi transversale, redimensionarea spatiilor
interioare, redimensionarea unor goluri in dreptul diafragmelor
perpendiculare pe faladd, refacerea finisajelor interioare, inlocuirea
instalafiei electrice, a celei sanitare qi altele;

- Consiliul Judelean Ialomila in calitate de autoritate publici deliberativd
iqi propune sd adopte hotdrdri in mdsura sd contribuie financiar Ia
reabilitatea termicd qi intrelinerea in condilii corespunzitoare a clddirii qi
sd asigure contractarea utilitd1ilor pentru toate instituliile publice care iqi
desf6qoari activitatea in acest imobil.

- Ia aceastb datd sunt necesare lucrdri de anvelopare termicd a clddirii care
ar conduce la o reducere semnificativd a costurilor pentru plata energiei termice, a
imbundtdlirii aspectului estetic al clddirii, in special al faladei clSdirii aflate in
centrul civic al municipiului Slobozia- reqedinld de jude!.

Institulia Prefectului Judefului Ialomila iqi va desfdqura activitatea in ,,
Palatul Administratlv" ocupdnd in continuare suprafala util5 delinuti la aceastd
datd, care-i rSm6ne in folosinld exclusivd.

Fa!6 de cele ardtate mai sus apreciem cd proiectul de hotdrdre indeplineqte
condiliile de necesitate, legalitate qi oportunitate qi propunem Consiliului Judelean
Ialomila adoptarea hotdrdrii in forma qi conlinutulprezentate in proiect.
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