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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/02.09.2002  
privind darea în administrare a unor bunuri care aparţin domeniului public al 

judeţului Ialomiţa, Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Ialomiţa 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 7666 din 10.07.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/02.09.2002 privind darea în 

administrare a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Ialomiţa, 
Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Ialomiţa; 

 - adresa nr. 12014 din 28.06.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa prin care se solicită schimbarea destinaţiei clădirii ”Atelier 
școală – Școala Specială Fierbinţi” din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice 
Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa; 

- Raportul nr. 7667 din 10.07.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 8355 din 27.07.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 8350 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Capitolului XII - secţiunea 1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017,  

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. I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/02.09.2002 privind darea 
în administrare a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Ialomiţa, 
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Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Ialomiţa se modifică după 
cum urmează : 

 

1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins : 
”Hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

și Protecţia Copilului Ialomiţa a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului 
Ialomiţa”.  

 

2. În cuprinsul hotărârii și anexa acesteia, denumirea de ”Direcţia Generală  
pentru Protecţia Drepturilor Copilului Ialomiţa” se înlocuiește cu denumirea de 
”Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa”. 
 

3. la numărul curent 9, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins : 

 
 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Codul 
de 

clasif. 

 
 
 

Denumirea 
bunului 

 
 
 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării în 

folosinţă 

 
Valoarea 

de 
inventar 

lei 

 
 

Situaţia 
juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5  

 
 

9c 

 
 
1.6.2. 

Centru de Zi și 
Unitate de 
îngrijire la 
domiciliu pentru 
persoane 
vârstnice Fierbinţi 
Târg 

Construcţie cu structură 
din pereţi portanţi din 
zidărie de cărămidă, 

acoperiș tip terasă, regim 
de înălţime P+1 etaj; S. 

construită la sol : 263mp; 
S. construită desfășurată:                      

263 mp; 

1975 
 

144.200,00 
 

 
Proprietate 

publică a 
judeţului 
Ialomiţa 

 

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

 

 Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu și Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând a fi publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREȘEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 

            Contrasemnează 
        Secretarul judeţului Ialomiţa 

          Adrian Robert IONESCU 
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