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H O T Ă R Â R E 
privind solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Slobozia pentru trecerea 

din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița a 
bunurilor imobile în care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8036 din 09.09.2016, a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa ; 
          - Raportul nr. 8037 din 13.09.2016, al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 

- Raportul nr. 8408 din 20.09.2016  al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 8319 din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, obligaţii și 
incompatibilităţi ; 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 45 alin. (3), coroborate cu prevederile art. 98, art. 91 alin. (1) lit. 

d) și alin. (5) lit. a) punctul 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică 
și regimul juridic al acesteia ; 

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  Se solicită Consiliului Local al Municipiului Slobozia trecerea din domeniul 
public al Municipiului Slobozia în domeniul public al Judeţului Ialomiţa a bunurilor 
imobile în care funcţionează Centrul de Îngrijire și Asistenţă Slobozia, care au datele de 
identificare din anexa la prezenta hotărâre. 

 
  Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 
comunicării. 
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Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Local al Municipiului Slobozia, 

Direcţiei Buget Finanţe și Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi va fi publicată, prin grija Direcţiei 
Coordonare Organizare, pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
 
 

 
          Contrasemnează           
                                                                      Secretarul județului Ialomița,          
                                                                                        Adrian Robert IONESCU 
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