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H O T Ă R Â R E   
privind  trecerea unor bunuri imobile din cadrul fostului ”Centrul de plasament nr. 5 Slobozia” 

din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 6389 din 07.06.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 4 din 27.02.2009 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 23.12.2010 privind 
transmiterea în administrarea Consiliului local al municipiului Slobozia a unor imobile din 
”Centrul de plasament nr. 5 Slobozia”, proprietate publică a judeţului Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 82 din 05.12.2013 privind completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93/23.12.2010 privind transmiterea în 
administrarea Consiliului local al municipiului Slobozia a unor imobile din ”Centrul de 
plasament nr. 5 Slobozia”, proprietate publică a judeţului Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 77 din 27.04.2017 privind aprobarea 
dezmembrării imobilului situat în municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 61, proprietate 
publică a judeţului Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 84 din 27.04.2017 privind 
solicitarea Municipiului Slobozia pentru trecerea din domeniul public al Judeţului Ialomiţa 
în domeniul public al Municipiului Slobozia a bunurior imobile ce formează ”Centrul de 
plasament nr. 5 Slobozia”, 

Examinând:  
- Raportul nr. 6390 din 07.06.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;  
- Raportul nr. 6932 din 19.06.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
 - Raportul nr. 6936 din 19.06.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu:  
- prevederile art. 858-875 din Codul Civil, republicat; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările 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 în domeniul 

public al Municipiului Slobozia a bunurilor imobile situate în municipiul Slobozia, strada 
Viilor, nr. 61, cu număr cadastral 37916, ale căror date de identificare sunt evidenţiate în 
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Bunurile imobile prevăzute în anexa nr. 1 se declară din bunuri de interes public 
judeţean în bunuri de interes public local. 

(3)Reprezentarea grafică a bunurilor imobile este evidenţiată în documentaţia 
cadastrală cuprinsă în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Predarea-primirea bunurilor imobile prevăzut la art. 1 se va face pe bază de 

proces-verbal în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 
Art.3 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. 93/23.12.2010 privind transmiterea în administrarea Consiliului local al 
municipiului Slobozia a unor imobile din ”Centrul de plasament nr. 5 Slobozia”, 
proprietate publică a judeţului Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare. 

 
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 direcţiilor de specialitate implicate și Consiliului Local al Municipiului 
Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

  
PREŞEDINTE, 

 
VICTOR MORARU 

 
            Contrasemnează 
                                                                                      Secretarul județului Ialomița, 

                                                                             Adrian Robert IONESCU 
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