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H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al judeţului Ialomiţa şi din 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, 

în domeniul privat al judeţului Ialomiţa, în vederea desfiinţării acestora prin demolare 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.6677 din 20.10.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr.8531 din 21.10.2014 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Adresele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa nr. 

13038 din 18.08.2014 şi nr. 16973 din 20.10.2014; 

 - Raportul nr.8639 din 27.10.2014 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 - Raportul nr. 8631 din 27.10.2014 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

 - Raportul nr. 8660 din 27.10.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 

În conformitate cu: 

 - prevederile art. 10 şi art.91 alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1353/2001 privind atestarea domeniului public 

al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58 din 02.09.2002 privind 

darea în administrare a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Ialomiţa, 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- prevederile  Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.4 din 27.02.2009 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului; 

           - prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului 

de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, 

 - prevederile art. 867 - 870 din Codul Civil;  
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 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere 

fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările 

ulterioare, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Ialomiţa şi din 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în 

domeniul privat al judeţului Ialomiţa, a imobilelor identificate în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

  (2) Poziţiile 17g şi 17h din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr.4 din 27.02.2009 se anulează. 

 

 Art.2 (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune a bunurilor imobile menţionate la art.1 

în vederea desfiinţării prin demolare. 

  (2) Bunurile imobile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre se vor demola 

după obţinerea autorizaţiei de desfiinţare.  

  

Art.3 (1) După scoaterea din funcţiune şi demolarea bunurilor imobile, Consiliul 

Judeţean Ialomiţa va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - 

valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public şi domeniului privat al judeţului Ialomiţa. 

 (2) Sumele rezultate din valorificarea, conform prevederilor legale, a 

materialelor recuperate în urma demolării acestor imobile se constituie venit la bugetul 

judeţului Ialomiţa. 

 

 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

 

Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate şi Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-

ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

                    PREŞEDINTE 

           Vasile Silvian CIUPERCĂ                                     

                                                                                                   Contrasemnează, 

         Secretarul judeţului Ialomiţa 

                 Adrian Robert IONESCU 
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