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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean  
Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care  

alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița în vederea actualizării acestuia 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 11309 din 22.09.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa;  
- anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din  30.09.1999 privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 119 din 31.07.2017 privind 

modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 
30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
judeţului Ialomiţa în vederea actualizării acestuia, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 11310 din 22.09.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 

 - Raportul nr. 11512 din 26.09.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 11494 din 26.09.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 11540 din 26.09.2017 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 11634 din 27.09.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 11505 din 26.09.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 
   - prevederile art.864 din Codul Civil; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
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 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului 
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

 - prevederile Ordonanţei nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.  1353/2001 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Ialomiţa, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judeţul 
Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 428 din 9 iunie 2017 privind modificarea 
anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în domeniul public al judeţului Ialomiţa; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 50 din 21.04.2016 privind 
însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi 
terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 65 din 
27.10.2016 privind transferul bunurilor imobile în care funcţionează ”Centrul de Îngrijire 
și Asistenţă Slobozia” din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul public al 
Judeţului Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 103 din 22.06.2017 privind 
trecerea unor bunuri imobile din cadrul fostului ”Centrul de plasament nr. 5 Slobozia” din 
domeniul public al Judeţului Ialomiţa în domeniul public al Municipiului Slobozia; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi f), art. 119 și  art. 120 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, cu modificările și completările ulterioare 
 - prevederile art. 84 și art. 86 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 La anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 30.09.1999 
privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 
Ialomiţa se abrogă poziţiile nr. 1, 3, 15b - 15d, 15f - 15h, 18g - 18h, 19d - 19e, 19m, 21b, 
22, 23, 24, 25, 26j, 27, 28, 29, 30, 49, 50. 
  
 Art.II Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din  30.09.1999 se 
modifică și se completează după cum urmează:  
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  - poziţia 2 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„10.154.170,23”. 
Terenul aferent poziţiei 2: coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„957.730,00”. 
       
 - poziţia 4 - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.2., 
1.3.1., 1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Muzeul 
Judeţean Ialomiţa”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Sediu - Construcţie cu structură pe cadre de beton, zidărie din cărămidă, fundaţie din 
beton, învelitoare din tablă, regim de înălţime: parter. Adresă: b-dul Matei Barasab, nr. 
30, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = b-dul Matei Basarab, S = Centrul de Plasament 
nr. 2, E = ansamblul 48 apartamente, V = bloc D3. Suprafaţă construită = 751,00 mp, 
Garaj - Construcţie din elemente prefabricate de beton armat, planșeu din beton armat. 
Suprafaţă construită = 20,00 mp, Anexă - Construcţie din elemente prefabricate de beton 
armat, planșeu din beton armat. Suprafaţă construită = 25,00 mp, coloana (4) „An 
dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1971, 1991”; 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.674.800,00”. 
 coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998; 
H.G. nr. 47/1999; Carte funciară nr. 33781”. 
Terenul aferent poziţiei 4: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „4.119,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„1.610.167,00”. 

 
    - poziţia 5 - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.2., 
1.8.15., 1.6.8., 1.6.8., 1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul 
cuprins: „Muzeul Naţional al Agriculturii Slobozia”; coloana (3) „Elemente de 
identificare” va avea următorul cuprins: „Sediu - Construcţie cu structură pe cadre de 
beton, zidărie din cărămidă, fundaţie din beton, acoperiș tip terasă, regim de înălţime: P 
+ 1E. Adresă: b-dul Matei Basarab nr. 10, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = b-dul 
Matei Basarab, S = parc, E = str. Mihail Sadoveanu, V = cale ferată. Suprafaţă etaj = 
2.097,00 mp. Suprafaţă construită = 2.430,00 mp; Bazin apă - Construcţie din beton 
armat, acoperiș tip terasă. Suprafaţă construită = 82,00 mp; Staţie pompe - construcţie 
din beton armat, acoperiș tip terasă. Suprafaţă construită = 45,00 mp; Garaje - 
construcţii din beton armat, acoperiș tip terasă. Suprafaţă construită = 78,00 mp; 
Construcţii anexă - Construcţie din cadre metalice, acoperiș din tablă. Suprafaţă 
construită = 104,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„3.253.200,00”; coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„Legea nr. 213/1998; Contract v-c 2034/1992 şi Decizia nr. 63/1992; H.G. nr. 551/2016; 
Carte funciară nr. 33778”. 
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Terenul aferent poziţiei 5: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „4.936,00mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„1.658.205,00”. 
      
          - poziţia 6 - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.2.”; 
coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Centrul Cultural UNESCO 
„Ionel Perlea”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Sediu 
- Construcţie cu structură pe cadre de beton armat, zidărie din cărămidă, acoperiş tip 
şarpantă; regim de înălţime: S + P + 1E. Adresă: b-dul Matei Basarab nr. 26, municipiul 
Slobozia. Vecinătăţi: N = b-dul Matei Basarab, S = domeniu privat, E = Piaţa Revoluţiei, V 
= bloc locuinţe. Suprafaţă construită = 1.945,00 mp; Construcţii anexă - Suprafaţă 
construită la sol = 22,00 mp; Construcţii anexă - Suprafaţă construită la sol = 23,00 mp; 
Construcţii anexă - Suprafaţă construită la sol = 22,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „3.982.000,00”; coloana (6) „Situaţia juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998; P-V recepţie finală din 
22.02.1993; Carte funciară nr. 31739”. 
Terenul aferent poziţiei 6: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „4.717,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„1.639.053,00”. 

 
        - poziţia 7 – coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 
„Clădire administrativă”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Construcţie pe fundaţie de beton cu structură din cadre de beton armat, 
zidărie din cărămidă, învelitoare din tablă; regim de înălţime: P+2E. Adresă: str. 
Răzoare, nr. 3, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = Biserica Adventistă, S = str. Răzoare,  
V = b-dul. Chimiei, E = Orăşelul copiilor. Suprafaţă construită = 356,00 mp.”; coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „998.400,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.G. nr. 548/1999, protocol nr. 
2558/1998 şi HCJI nr. 17/1998  Carte funciară nr. 33800”; 

 Terenul aferent poziţiei 7: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins:     „2.137,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar”  va avea următorul 
cuprins: „766.750,00”. 
 
 - poziţia 8 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Casa 
memorială „Ionel Perlea"; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„749.200,00”; 
Terenul aferent poziţiei 8: coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„37.500,00”. 
 
 - poziţia 9 - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.2., 
1.6.8.”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Sediu - 
Construcţie din zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; regim de 
înălţime: parter. Adresă: str. Muzeului, nr. 12, sat Maia, comuna Brazii, în incinta 
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bisericii „Adormirea Maicii Domnului". Vecinătăţi: N = locuinţe individuale, S = incintă 
biserică, E = drum comunal,  V = incintă biserică. Suprafaţă construită = 84,00 mp; 
Construcţii anexă - Construcţie din cărămidă, parter. Suprafaţă desfășurată = 2,00 mp.”, 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „56.500,00”,  coloana (6) 
„Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998, Decizia 
Delegaţiei Permanente a CJ Ialomiţa nr. 78/1994, Carte funciară nr. 20092”. 
Terenul aferent poziţiei 9: coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„4.070,00”. 
 

 - poziţia 10 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 
„Biserica de lemn „Sfântul Nicolae”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea 
următorul cuprins: „Construcţie cu structura pereţilor din lemn de stejar îmbinate, 
şarpantă din lemn, acoperiş cu şindrilă. Biserica se află în incinta Muzeului Naţional al 
Agriculturii Slobozia. Adresă: b-dul Matei Basarab, nr. 10, municipiul Slobozia. Datare 
din anul 1748, înscrisă în lista monumentelor istorice la poziţia IL - II - m - A - 14 075. 
Suprafaţă construită = 94,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „10.590.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul 
cuprins: „Legea nr. 213/1998, Ordinul nr. 2828/2015, HCJ nr. 32/2016, Carte funciară nr. 
33780”. 
Terenul aferent poziţiei 10: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 700,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „255.310,00”. 
 

 - poziţia 11a - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.2., 
1.3.1.”, coloana (2) „Denumirea bunului”  va avea următorul cuprins: „Complex Servicii 
Sociale Slobozia”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Sediu - Construcţie cu structură din zidărie portantă, fundaţie de beton, învelitoare din 
placă de beton armat; regim de înălţime: P + 1E. Adresă: str. Constantin Dobrogeanu 
Gherea nr. 7, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = ansamblu de locuinţe, S = parc, E = 
parc, V = str. Constantin Dobrogeanu Gherea. Suprafaţă construită = 1.593,00 mp, Garaj 
- Construcţie pe fundaţie din beton, pereţi metalici (tablă), învelitoare din plăci de 
azbociment. Suprafaţă construită = 31,00 mp”; coloana (4) „An dobândire sau după caz 
al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1998, 1980”; coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „1.081.300,00”, coloana (6) „Situaţia juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „O.G. nr. 26/1997; Protocol din 07.01.1998 şi 
08.06.1998, HCJ 48/1998; Raport nr. 6233/20.12.2004, Carte funciară nr. 36222”. 
 
 - poziţia 11b - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Construcţie cu structură din zidărie portantă, fundaţie din beton, învelitoare din 
plăci de azbociment; regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 64,00 mp”; 
coloana (5)  „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „8.800,00”, coloana (6) 
„Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.G. nr.26/1997; Protocol din 
07.01.1998 şi 08.06.1998, HCJ 48/1998; Raport nr. 6233/20.12.2004, Carte funciară nr. 
36222”. 
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 - poziţia 11c  - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Construcţie semiîngropată, învelitoare din plăci de azbociment. Suprafaţă 
construită = 32,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„3.400,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.G. 
nr.26/1997; Protocol din 07.01.1998 şi 08.06.1998, HCJ 48/1998; Raport nr. 
6233/20.12.2004, Carte funciară nr. 36222”. 
  
 - poziţia 11d - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.3.7.2.”, coloana (5) „Valoarea de inventar”  va avea următorul cuprins: „ 18.800,00” 

coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.G. nr.26/1997; 
Protocol din 07.01.1998 şi 08.06.1998, HCJ 48/1998; Raport nr. 6233/20.12.2004, Carte 
funciară nr. 36222”. 
Terenul aferent poziţiei 11: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 5.117,00 mp”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al 
dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1998”; coloana (5) „Valoarea de inventar” 
va avea următorul cuprins: „1.626.920,00”. 
 
 - poziţia 12 - coloana (0) „Număr curent” va avea următorul cuprins: „12a”, 
coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Centrul de plasament nr. 
2”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu  
structură pe cadre de beton, fundaţie de beton, zidărie portantă de cărămidă, învelitoare 
de tablă; regim de înălţime: P + 1E. Adresă: b-dul Chimiei, nr. 13, municipiul Slobozia. 
Vecinătăţi: N = Muzeul Judeţean Ialomiţa, S = Biserica Adventistă, E = parc, V = Banca 
Raiffeisen. Suprafaţă construită = 352,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea următorul cuprins: „286.700,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „H.C.J. 48/1998, P-v receptie nr. 9677/02.11.2004, Carte funciară nr. 
33804”. 
 

      - poziţia 12 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va 
avea următorul cuprins: „12b”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.2.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Complex servicii 
auxiliare”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie (anexă) cu structură pe cadre: sâmburi și centuri din beton armat, zidărie 
de cărămidă, învelitoare din tablă; regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 
164,00 mp”, coloana (4) va avea următorul cuprins: „1998”, coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „177.900,00”, coloana (6) „Situaţia juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.J. 48/1998, P-v receptie nr. 9677/02.11.2004, 
Carte funciară nr. 33804”. 
 
  - poziţia 12 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va 
avea următorul cuprins: „12c”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Baracă 
metalică”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
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„Construcţie (magazie) din cadre metalice, pereţi din tablă ondulată şi învelitoare din 
tablă. Suprafaţă construită = 81,00 mp”, coloana (4) va avea următorul cuprins: „1998”, 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „4.900,00”, coloana (6) 
„Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.J. 48/1998, P-v receptie nr. 
9677/02.11.2004, Carte funciară nr. 33804”. 
Terenul aferent poziţiei 12: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 3.539,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „1.257.750,00”. 
 
 - poziţia 13a - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 
„Centrul de plasament nr. 3”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Construcţie cu structură din zidărie portantă; regim de înălţime: P + 3E. Adresă: 
str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, municipiul Slobozia. Anul construirii 1972. 
Vecinătăţi: N = ansamblu de locuinţe, S = ansamblu de locuinţe, E = ansamblu de 
locuinţe, V = Aleea Pieţei. Suprafaţă construită la sol = 722,00 mp”; coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.189.200,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr. 48/1998, Carte funciară nr. 37848”. 
 

- poziţia 13b - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din zidărie portantă, regim de înălţime: P + 1E. Suprafaţă 
construită = 479,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„307.800,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr. 
48/1998, Carte funciară nr. 37848”. 
 

- poziţia 13c - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.8.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu 
structură din zidărie portantă; regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 122,00 
mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „16.500,00”, 
coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte 
funciară nr. 37848”. 

 
- poziţia 13d - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.8.”, 

coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: 
„1998”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „57,44”; coloana 
(6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte 
funciară nr. 37848”. 

 
- poziţia 13e - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.8.”, 

coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: 
„1998”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „31.000,00”; 
coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte 
funciară nr. 37848”. 
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- poziţia 13 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „13f”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.5.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Centrală 
termică”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie 
cu structură metalică, şarpantă din metal, învelitoare din tablă cutată; regim de 
înălţime: parter. Suprafaţă construită =  31,00 mp”, coloana (4) „An dobândire sau după 
caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „2000”, coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „36.400,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” 
va avea următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 37848”. 

 
- poziţia 13 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „13g”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Cabină, intrare 
poartă”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie 
din zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din plăci ondulate de azbociment. 
Suprafaţă construită = 29,00 mp”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în 
folosinţă” va avea următorul cuprins: „1972”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea  următorul cuprins: „20.400,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 37848”. 
Terenul aferent poziţiei 13: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 8.356,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „2.789.920,00”. 
 

- poziţia 14a - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 
„Complex de servicii pentru protecţia copilului (Centrul de plasament nr. 4 + Centrul de 
zi)”;  coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu 
structură pe cadre de beton armat cu zidărie portantă; regim de înălţime: P + 3E. 
Adresă: str. Teilor, nr. 2, municipiul Urziceni. Vecinătăţi: N = domeniul public Primăria 
Urziceni, S = str. Teilor, E = Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, V = str. Constructorilor. 
Suprafaţă construită = 605,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „1.509.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
 

- poziţia 14b - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură pe cadre de beton armat cu zidărie portantă, regim de 
înălţime: parter. Suprafaţă construită = 346,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” 
va avea următorul cuprins: „192.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
 

- poziţia 14c - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.8.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu 
structură pe cadre de beton armat cu zidărie portantă, regim de înălţime: parter. 
Suprafaţă construită = 135,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
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următorul cuprins: „46.700,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
 

- poziţia 14d - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din zidărie portantă, regim de înălţime: parter. Suprafaţă 
construită = 76,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„41.800,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ 
nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
 

- poziţia 14e - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.8.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu 
structură din zidărie portantă, regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 87,00 
mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „21.700,00”, 
coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte 
funciară nr. 23029”. 
 

- poziţia 14f - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.2.7.”,  
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu 
structură din zidărie portantă, regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 81,00 
mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „9.100,00”, coloana 
(6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte 
funciară nr. 23029”. 

 
-  poziţia 14g - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.8.”,  

coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu 
structură din zidărie portantă, regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 51,00 
mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „6.000,00”, coloana 
(6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte 
funciară nr. 23029”. 
 

- poziţia 14h - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.8.”,  
coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Anexă-gospodărie”; 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu 
structură din zidărie portantă; regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 29,00 
mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „676,00”, coloana 
(6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte 
funciară nr. 23029”. 
 

- poziţia 14i - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.5.8.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie 
subterană aflată în incinta Centrului de Plasament. Suprafaţă construită = 65,00 mp”; 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „3.200,00”, coloana (6) 
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„Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr. 4/27.02.2009, Carte 
funciară nr. 23029”. 
 

- poziţia 14 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „14j”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Cabină poartă”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu zidărie 
portantă din cărămidă; acoperiş tip terasă termo şi hidroizolată; regim de înălţime: 
parter. Suprafaţă construită = 21,00 mp”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al 
dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1998”, coloana (5) „Valoarea de inventar” 
va avea  următorul cuprins: „4.100,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
Terenul aferent poziţiei 14: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 7.721,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „1.415.330,00”. 
   

- poziţia 15a - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.2., 
1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Cămin şcoală C.P. 
5 Clădire Școală (Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu”) Slobozia”, coloana (3) 
„Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Sediu - Construcţie cu structură 
pe cadre din beton armat, zidărie de B.C.A., acoperiș tip șarpantă, învelitoare din ţiglă, 
reţele termice, instalaţii electrice, reţele apă canal și împrejmuire; regim de înălţime: P + 
2E. Adresă: str. Viilor nr. 61, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = Secţia Drumuri 
Naţionale, S = alee pietonală, E = str. Viilor, N = Aleea Nordului şi Şcoala Generală nr.4. 
Suprafaţă construită = 775,00 mp; Amfiteatru -  Construcţie cu fundaţie din beton, 
schelet metalic, învelitoare ţiglă; regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 98,00 
mp”; coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul 
cuprins: „1975, 1983”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„1.472.240,67”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„O.U.G. Nr 206/2000, Legea nr 84/1995, Carte funciară nr. 37915”. 
 

- poziţia 15e - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 
„Clădire sală sport”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură pe cadre de beton armat, zidărie de BCA, acoperiș tip șarpantă, 
învelitoare din tablă, regim de înălţime: P + 1E. Suprafaţă construită = 256,00 mp; 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „212.400,00” coloana (6) 
„Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. Nr 206/2000, Legea nr 
84/1995, Carte funciară nr. 37915”. 
Terenul aferent poziţiei 15: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 9.281,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „3.117.859,00”. 
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- poziţia 16 - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.2.”, 

coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Centrul de Îngrijire de Zi”; 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu 
structură din zidărie portantă, planșee din beton armat, acoperiș tip terasă, regim de 
înălţime: P + 1E. Adresă: str. Nordului, nr. 2, municipiul Slobozia. Suprafaţă construită = 
311,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„605.300,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. 
Nr 206/2000, Legea nr 84/1995, Carte funciară nr. 33563”; 
Terenul aferent poziţiei 16: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 1.059,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „355.820,00”.   
 

- poziţia 17a - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 
„Clădire - Şcoală Specială Slobozia Nouă”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea 
următorul cuprins: „Construcţie cu structură de cadre din beton, zidărie de cărămidă, 
acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din ţiglă; regim de înălţime: P+ 1E. Adresă: str. 
George Coşbuc, nr. 29, cartier Slobozia Nouă, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = 
locuinţă individuală, S = locuinţă individuală, E = locuinţă individuală, V = str. George 
Coșbuc. Suprafaţă construită  = 533,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „2.000.800,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, Carte funciară nr. 33571”.  
 

- poziţia 17b - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.5.14.”,  
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie metalică 
tip baracă, regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 39,00 mp”; coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.900,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, 
Carte funciară nr. 33571”.  
 

- poziţia 17c - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.5.8.”,  
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie 
subterană din zidărie de cărămidă. Suprafaţă construită = 14,00 mp”; coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „2.900,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, 
Carte funciară nr. 33571”.  
 

- poziţia 17d - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.8.”,  
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie din 
zidărie de cărămidă, șarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă. Suprafaţă construită = 37,00 
mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „6.600,00”, coloana 
(6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 
84/1995, Carte funciară nr. 33571”. 
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 Terenul aferent poziţiilor 17a - 17d: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea 
următorul cuprins: „Suprafaţă teren = 1.960,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” 
va avea următorul cuprins: „278.340,00”.  
 

- poziţia 17e - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„49.600,00”; 
Terenul aferent poziţiei 17e: coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „115.410,00”.  
 

- poziţia 18a - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„255.600,00”,  
 

- poziţia 18b - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„223.700,00”,  

 
- poziţia 18c - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 

„162.100,00”,  
 

- poziţia 18d - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„42.100,00”,  
 

- poziţia 18e - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„61.100,00”,  
 

 - poziţia 18f - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„2.100,00”,  
Terenul aferent poziţiei 18: coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „412.870,00”.    
 

- poziţia 19a - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.2., 
1.6.5.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Centrul de 
protecţie temporară pentru tinerii care nu mai sunt instituţionalizaţi Fierbinţi-Târg”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Clădire școală – 
Construcţie cu structură din pereţi portanţi din zidărie de cărămidă, acoperiş tip 
şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă având gard din prefabricate și sârmă; regim 
de înălţime: S + P + 1E. Adresă: str. Calea Urziceni, nr. 87, oraș Fierbinţi - Târg; 
Vecinătăţi: N = lacul de acumulare Dridu - Fierbinţi, S = drum judeţean, E = proprietate 
privată, V= drum judeţean. Suprafaţă construită = 522,00 mp, Centrală termică - 
Construcţie din zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă, învelitoare din membrane 
hidroizolante. Suprafaţă construită = 46,00 mp”; coloana (4) „An dobândire sau după caz 
al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1977, 1975”; coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „1.048.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică 
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actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr 84/1995, Carte 
funciară nr. 22141”; 
 

- poziţia 19b - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 
„Clădire internat - Centrul pentru persoane vârstnice”; coloana (3) „Elemente de 
identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu structură din pereţi portanţi cu 
zidărie de cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din ţiglă, regim de înălţime: S+ 
P +2E. Suprafaţă construită = 587,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „1.685.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141” 

 
- poziţia 19c - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 

„Clădire atelier şcoală - Centrul pentru persoane vârstnice”; coloana (3) „Elemente de 
identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu structură din pereţi portanţi din 
zidărie de cărămidă, acoperiș tip terasă, regim de înălţime: P + 1E. Suprafaţă construită 
= 263,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„144.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. 
nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 

 
- poziţia 19f - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.2.”, 

coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu 
structură din cadre de beton armat, zidărie din cărămidă pentru închidere şi 
compartimentare, şarpantă de lemn, învelitoare din tablă zincată, regim de înălţime: S + 
P. Suprafaţă construită  =  315,00 mp”; coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării 
în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1975”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea următorul cuprins: „232.100,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000, Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 
 

-  poziţia 19g - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.2.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie din 
zidărie portantă din cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă zincată, regim 
de înălţime: parter. Suprafaţă construită =  71,00 mp”; coloana (4) „An dobândire sau 
după caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1975”, coloana (5) „Valoarea 
de inventar”  va avea următorul cuprins: „59.800,00”, coloana (6) „Situaţia juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte 
funciară nr. 22141”. 
 

- poziţia 19h - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.5.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie din 
zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă, învelitoare din membrane hidroizolante. 
Suprafaţă construită = 129,00 mp”; coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în 
folosinţă” va avea următorul cuprins: „1975”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 



Cod FP -07-06, Ed.2vers.0 

14 

 

avea următorul cuprins: „87.600,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”.  
 

- poziţia 19i - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.8.13.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie din cadre 
din beton armat, zidărie din cărămidă de închidere şi compartimentare, acoperiş tip 
terasă şi învelitoare din membrane hidroizolate; regim de înălţime: parter. Suprafaţă 
construită = 273,00 mp”; coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va 
avea următorul cuprins: „1975”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „75.500,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 
 

- poziţia 19j - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.8.11.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie din beton 
armat, semiîngropat. Suprafaţă construită la sol = 8,00 mp”; coloana (4) „An dobândire 
sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1975”, coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „152.700,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, 
Carte funciară nr. 22141”. 
 

- poziţia 19k - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.5.14.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie din 
zidărie portantă din cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din tablă zincată. 
Suprafaţă construită = 162,00 mp”; coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în 
folosinţă” va avea următorul cuprins: „1975”, coloana (5) „Valoarea de inventar”  va 
avea următorul cuprins: „6.700,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 
 

- poziţia 19l - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.5.12.”, 
coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Depozit (Rezervor) 
combustibil”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie metalică îngropată, având capacitatea de 14.000 l. Suprafaţă construită la 
sol = 38,00 mp”; coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea 
următorul cuprins: „1975”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „2.800,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 
 

- poziţia 19n - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.2.7.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie din 
zidărie portantă din cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din plăci ondulate de 
azbociment. Suprafaţă construită = 66,00 mp”; coloana (4) „An dobândire sau după caz 
al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1975”, coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „4.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” 
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va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 
22141”. 
 

- poziţia 19o - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.8.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie din 
zidărie portantă din cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare din plăci ondulate din 
azbociment, pe fosă septică. Suprafaţă construită = 20,00 mp”; coloana (4) „An 
dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1975”, coloana 
(5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „2.800,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, 
Carte funciară nr. 22141”. 
 

- poziţia 19p – coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.8.8.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu 
structură din beton, îngropat, regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 74,00 
mp”; coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul 
cuprins: „1975”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„16.100,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. 
nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 

 
- poziţia 19 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „19q”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.5.7.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Bazin (Depozit) 
combustibil lichid”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie din metal, îngropat. Capacitate = 18.000 l. Suprafaţă construită = 24,00 
mp”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul 
cuprins: „1974”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„4.900,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 
206/2000, Legea nr. 84/1995,  Carte funciară nr. 22141”. 

 
- poziţia 19 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „19r”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.5.7.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Cazan 
combustibil lichid”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie din metal, îngropat. Capacitate = 18.000 l, regim de înălţime: parter. 
Suprafaţă construită = 20,00 mp”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în 
folosinţă” va avea următorul cuprins: „1976”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea următorul cuprins: „4.900,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000, Legea nr. 84/1995,  Carte funciară nr. 22141”. 

 
- poziţia 19 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „19s”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.7.3.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Adăpost grup 
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electrogen”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Şopron 
din schelet de lemn, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci ondulate din azbociment. 
Suprafaţă construită = 15,00 mp”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în 
folosinţă” va avea următorul cuprins: „1983”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea următorul cuprins: „250,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000, Legea nr. 84/1995,  Carte funciară nr. 22141”. 

  
- poziţia 19 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „19t”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Magazie 
alimente”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie din zidărie portantă, tâmplărie din aluminiu, pardoseală din parchet 
melaminat, compusă din două spaţii: club şi magazie alimente cu pivniţă, regim de 
înălţime: parter. Suprafaţă construită = 324,00 mp”, coloana (4) „An dobândire sau după 
caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1975”, coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „80.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” 
va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000, Legea nr. 84/1995,  Carte funciară nr. 
22141”. 
Terenul aferent poziţiei 19: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 30.374,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „1.263.705,00”. 
 
 - poziţia 20a - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 
„Clădirea comandamentului - Pavilion A”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea 
următorul cuprins: „Construcţie pe fundaţii continue din beton, structură din cadre de 
beton armat şi zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă având reţea electrică subterană, 
platforme betonate și împrejmuire beton; regim de înălţime: parţial P + 2E și parţial 
parter. Suprafaţă desfășurată = 1.932,00 mp. Adresă: str. Lacului, nr. 6, municipiul 
Slobozia. Vecinătăţi: N = şoseaua Nordului, S = ansamblu de locuinţe, E = ansamblu de 
locuinţe, V = str. Lacului. Suprafaţă construită = 744,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „908.390,00”, coloana (6) „Situaţia juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „H.G. nr. 426/2005; HCJ nr. 6/2005, Carte funciară 
nr. 37859”. 
 

- poziţia 20b - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.3.1.”,  
coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Garaj - Pavilion B”; 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie pe 
fundaţii continue din beton, structură din cadre de beton armat şi zidărie din cărămidă, 
acoperiş tip şarpantă din plăci de azbociment; regim de înălţime: parter. Suprafaţă 
construită = 50,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„37.700,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.G. nr. 
426/2005; HCJ nr.6/2005, Carte funciară nr. 37859”.   
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- poziţia 20c - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.5.3.”, 

coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Magazie - Pavilion C”; 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie pe 
fundaţii continue din beton, structură din cadre de beton armat şi zidărie din cărămidă, 
acoperiş din azbociment; regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 29,00 mp”, 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „19.900,00”, coloana (6) 
„Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.G. nr. 426/2005; HCJ nr. 
6/2005, Carte funciară nr. 37859”.   

   
- poziţia 20d - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Garaj 

- Pavilion E”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie pe fundaţii continue din beton, structura din cadre de beton armat și zidărie 
din B.C.A., acoperiș din azbociment pe schelet metalic, regim de înălţime: parter. 
Suprafaţă construită = 91,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „26.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„H.G.nr.426/2005, HCJ nr. 6/2005, Carte funciară nr. 37859”.   
 

- poziţia 20 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „20e”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.5.3”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Magazie - 
Pavilion D”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie pe fundaţii continue din beton, structura din cadre de beton armat și zidărie 
din cărămidă, acoperiș din azbociment; regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 
34,00 mp”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea 
următorul cuprins: „1993”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea  următorul 
cuprins: „20.100,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„H.G.nr.426/2005, HCJ nr. 6/2005, Carte funciară nr. 37859”. 

 
- poziţia 20 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „20f”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.3.1”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Garaj - Pavilion 
F”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie pe 
fundaţii continue din beton, structură din cadre de beton armat și zidărie din bolţari, 
acoperiș din azbociment pe schelet metalic; regim de înălţime: parter. Suprafaţă 
construită = 47,00 mp”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va 
avea următorul cuprins: „1993”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea  următorul 
cuprins: „26.800,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„H.G.nr.426/2005, HCJ nr. 6/2005, Carte funciară nr. 37859”. 

 
- poziţia 20 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „20g”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.3.1”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Garaj”, coloana 
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(3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie pe schelet 
metalic, pereţi din tablă, acoperiș din azbociment. Suprafaţă construită = 68,00 mp”, 
coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: 
„1993”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea  următorul cuprins: „20.500,00”, 
coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.G.nr.426/2005, HCJ 
nr. 6/2005, Carte funciară nr. 37859”. 
Terenul aferent poziţiei 20: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 2.757,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „960.790,00”.   

 
-  poziţia 21a - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 

„47.500,00”  
Terenul aferent poziţiei 21a: coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „97.730,00”.   
 

- poziţia 26a - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.2., 
1.8.13., 1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Clădire - 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea 
următorul cuprins: „Suprafaţă construită la sol: 3.796,00 mp; suprafaţă construită 
desfășurată:24.086,00 mp; regim de înălţime: S+P+8E, anul construirii: 1969; compus din 
Corp B - Ambulatoriu, regim de înălţime: P+4E; suprafaţă construită la sol = 606,00 mp, 
suprafaţă construită desfășurată = 3.030,00 mp, Corp C- Spital, regim de înălţime: 
S+P+8E, suprafaţă construită la sol = 1.150,00 (1077,00+73,00) mp; suprafaţă construită 
desfășurată = 10.843,00 mp; Corp D - Corp de legătură, S+P+8E, suprafaţă construită la 
sol = 146,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 1.460,00 mp; Corp E - Spital, regim 
de înălţime: S+P+8E, suprafaţă construită la sol = 679,00 mp, suprafaţă construită 
desfășurată = 6.790,00 mp; Corp F - corp spălătorie și bucătărie regim de înălţime: P+1E, 
suprafaţă construită la sol = 748,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 1.496,00 mp; 
Clădire Unitate Primiri Urgenţe, regim de înălţime: P, suprafaţă construită la sol = 
467,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 467,00 mp. Adresă: str. Decebal, nr. 3, 
municipiul Slobozia, Gospodărie apă - suprafaţă construită desfășurată = 13,00 mp, 
regim de înălţime: P, Anexă - Suprafaţă construită desfășurată = 69,00 mp, regim de 
înălţime: P.”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea  următorul cuprins: 
„35.079.300,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.G. 
nr. 548/1999, Proces verbal de punere în funcţiune din 1969, Carte funciară nr. 33544”. 
 

- poziţia 26b - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 
„Atelier reparaţii aparatură medicală”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea 
următorul cuprins: „Suprafaţă construită la sol = 215,00 mp, suprafaţă construită 
desfășurată = 215,00 mp, regim de înălţime: P, anul construirii: 1983.”, coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „98.800,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Proces verbal de punere în funcţiune din 
17.02.1969, Carte funciară nr. 33544”. 
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- poziţia 26c - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 

„Suprafaţă construită la sol = 188,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 188,00 mp, 
regim de înălţime: P, anul construirii:1969.”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „44.100,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „Proces verbal de punere în funcţiune din 17.02.1969, Carte funciară 
nr. 33544”. 

 
- poziţia 26d - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 

„Suprafaţă construită la sol = 828,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 1.656,00 
mp, regim de înălţime: P + 1E, anul construirii: 1969.”, coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „758.500,00”, coloana (6) „Situaţia juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „Proces verbal de punere în funcţiune din 1969, 
Carte funciară nr. 33544”.  
 

- poziţia 26e - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.5.5.”, 
coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Gospodărie combustibil”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită 
la sol = 140,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 140,00 mp, regim de înălţime P, 
anul construirii 1968”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„44.820,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Proces 
verbal de punere în funcţiune din 1969, Carte funciară nr. 33544”. 

 
- poziţia 26f - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: 

„Garaj”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 
construită la sol = 68,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 68,00 mp, regim de 
înălţime: P, anul construirii: 1988.”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „37.300,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „Carte funciară nr. 33544”. 

 
- poziţia 26g - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 

„Suprafaţă construită la sol =  191,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 191,00 mp, 
regim de înălţime: parter, anul construirii: 1969.”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea următorul cuprins: „20.400,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „Proces verbal de recepţie nr. 291 din 27.12.1996, Carte funciară nr. 
33544”. 

 
- poziţia 26h - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 

„Suprafaţă construită la sol = 264,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 1.056,00 
mp, regim de înălţime: D + P + 2E, anul construirii: 1996.”, coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „2.438.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „Proces verbal de recepţie nr. 291 din 27.12.1996, 
Carte funciară nr. 33544”.  
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- poziţia 26i - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.7.3”, 

coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Post Trafo”, coloana (3) 
„Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită desfășurată 
= 80,00 mp, regim de înălţime: P”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „8.600,00”.coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„Proces verbal de recepţie nr. 291 din 27.12.1996, Carte funciară nr. 33544”.  

 
   - poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „26k”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.2”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Ambulatoriu”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită 
la sol = 931,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 1.862,00 mp, regim de înălţime: 
P+1E, anul construirii: 1968”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în 
folosinţă” va avea următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea  următorul cuprins: „310.900,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „H.G. nr. 548/1999/2005, Proces verbal de punere în funcţiune din 
1969, Carte funciară nr. 33544”. 
 

- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „26l”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.3.1”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Garaj prosectură”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită 
la sol = 72,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 72,00 mp; regim de înălţime: 
parter, anul construirii 1968”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în 
folosinţă” va avea următorul cuprins: „1996”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea  următorul cuprins: „98.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „Proces verbal de recepţie nr. 291 din 27.12.1996, Carte funciară nr. 
33544”. 

 
- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „26m”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.8.13.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Gospodărie 
apă”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 
construită = 134,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 134,00 mp,regim de 
înălţime: parter, anul construirii: 1968.”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării 
în folosinţă” va avea următorul cuprins: „2001”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea  următorul cuprins: „340.500,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.93/2003 Carte funciară nr. 33544” 

 
- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „26n”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.8.1.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Puţ forat l”, 
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coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită 
la sol = 4,00 mp, anul construirii: 1968.”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării 
în folosinţă” va avea următorul cuprins: „2001”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea  următorul cuprins: „417.400,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.93/2003 Carte funciară nr. 33544” 

 
- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „26o”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Anexă”, coloana 
(3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită =  7,00 
mp, suprafaţă construită desfășurată = 7,00 mp, regim de înălţime: parter, anul 
construirii 1969.”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea 
următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea  următorul 
cuprins: „38.800,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„HCJ nr.93/2003 Carte funciară nr. 33544” 

 
- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „26p”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Atelier 
lăcătușerie”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Suprafaţă construită la sol = 100,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 100,00mp,  
regim de înălţime: parter, anul construirii 1968.”, coloana (4) „An dobândire sau după 
caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea  următorul cuprins: „38.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” 
va avea următorul cuprins: „HCJ nr.93/2003 Carte funciară nr. 33544” 

 
- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „26q”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.8.13.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Gospodărie 
apă”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 
construită = 34,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 34,00 mp, regim de înălţime 
demisol, anul construirii 1968.”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în 
folosinţă” va avea următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea  următorul cuprins: „32.600,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.93/2003 Carte funciară nr. 33544” 

 
- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „26r”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.5.5.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Depozit materiale 
radioactive”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Suprafaţă construită la sol = 12,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 12,00 mp, 
regim de înălţime: parter, anul construirii 1969.”, coloana (4) „An dobândire sau după 
caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de 
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inventar” va avea  următorul cuprins: „13.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” 
va avea următorul cuprins: „HCJ nr.93/2003 Carte funciară nr. 33544” 

 
- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „26s”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Depozit 
materiale”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Suprafaţă construită la sol = 438,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 438,00 mp, 
regim de înălţime parter, anul construirii 1968”, coloana (4) „An dobândire sau după caz 
al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea  următorul cuprins: „71.900,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” 
va avea următorul cuprins: „HCJ nr.93/2003 Carte funciară nr. 33544” 

 
- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „26ș”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.5.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Beciuri 
semiîngropate”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
Suprafaţă construită la sol = 30,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 30,00 mp, 
beci semiîngropat, regim de înălţime P, anul construirii 1968”, coloana (4) „An dobândire 
sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1973”, coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea  următorul cuprins: „30.600,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.93/2003 Carte funciară nr. 33544” 

 
- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „26t”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.5.11.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Rampă pentru 
gospodărie combustibil”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă construită la sol = 86,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 
86,00 mp, regim de înălţime P, anul construirii 1968”, coloana (4) „An dobândire sau 
după caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea 
de inventar” va avea  următorul cuprins: „11.500,00”, coloana (6) „Situaţia juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.93/2003 Carte funciară nr. 33544” 

 
- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „26ţ”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.5.5.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Depozit 
carburanţi”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Suprafaţă construită la sol = 56,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 56,00 mp, 
regim de înălţime P, anul construirii 1968”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al 
dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1981”, coloana (5) „Valoarea de inventar” 
va avea  următorul cuprins: „64.900,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.93/2003 Carte funciară nr. 33544” 
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- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „26u”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.3.25.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Rampă spălare 
auto”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Rampă 
formată din două elemente distincte din beton, având fiecare suprafaţa construită la sol 
= 30,00 mp, suprafaţa construită desfășurată = 30,00 mp, regim de înălţime P, anul 
construirii 1968”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea 
următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea  următorul 
cuprins: „11.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„HCJ nr.93/2003 Carte funciară nr. 33544” 
  
 - poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „26v”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.1.17.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Grup 
electrogen”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Suprafaţă construită la sol = 75,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 75,00 mp, 
regim de înălţime P, anul construirii 1968”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al 
dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de inventar” 
va avea  următorul cuprins: „24.700,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „Proces verbal punere în funcţiune din 1969, Carte funciară nr. 
33544” 
 
 - poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „26x”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Cabină poartă”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită 
la sol = 56,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 56,00 mp, regim de înălţime P, 
anul construirii 1968”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va 
avea următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea  următorul 
cuprins: „10.900,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„Proces verbal punere în funcţiune din 1969, Carte funciară nr. 33544” 
 
 - poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „26y”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.8.9.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Castel apă”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită 
la sol = 64,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 64,00 mp, regim de înălţime P, 
anul construirii 1968”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va 
avea următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea  următorul 
cuprins: „151.700,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„Proces verbal punere în funcţiune din 1969, Carte funciară nr. 33544” 
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- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „26z”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.9.4.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Staţie gaz 
metan”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 
construită la sol = 107,00 mp, suprafaţă construită desfășurată =107,00 mp, regim de 
înălţime P, anul construirii 1968”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în 
folosinţă” va avea următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea  următorul cuprins: „9.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.93/2003,Carte funciară nr. 33544” 
 

- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „26aa”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.3.1.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Garaj atelier 
mecanic”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 
construită la sol = 392,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 392,00 mp, regim de 
înălţime P, anul construirii 1969”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în 
folosinţă” va avea următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea  următorul cuprins: „185.100,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.93/2003,Carte funciară nr. 33544” 
 

- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „26ab”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.1.17.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Garaj”, coloana 
(3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită la sol = 
110,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 110,00 mp, regim de înălţime P, anul 
construirii 1968”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea 
următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea  următorul 
cuprins: „50.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„HCJ nr.93/2003,Carte funciară nr. 33544” 
 

- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „26ac”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Cabină poartă”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită 
la sol = 17,00 mp, suprafaţă construită desfășurată = 17,00 mp, regim de înălţime P, 
anul construirii 1968”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va 
avea următorul cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea  următorul 
cuprins: „2.500,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„HCJ nr.93/2003,Carte funciară nr. 33544” 

 
- poziţia 26 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 

următorul cuprins: „26ad”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
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„1.6.2.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Beci”, coloana (3) 
„Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construită la sol = 8,00 
mp, suprafaţă construită desfășurată = 8,00 mp, regim de înălţime P, anul construirii 
1968”, coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul 
cuprins: „1969”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea  următorul cuprins: 
„3.700,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ 
nr.93/2003, Carte funciară nr. 33544”  
Terenul aferent poziţiei 26: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 48.515,00 mp coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „17.113.042,00”,  
 

- poziţia 31 - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.3.7.”,  
coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum Judeţean 101- 
Limită judeţ Ilfov - Fierbinţi - Dridu - Jilavele”; coloana (3) „Elemente de identificare” va 
avea următorul cuprins: „Lungime totală = 21,061 km, suprafaţa = 292.293,00 mp, pod 
suprafaţă = 1.124,00 mp; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„23.799.150,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997, HG nr.540/2000, Cărţi funciare: 22151; 22155; 
21308; 21323; 21345; 20418; 20419; 21176;  21174; 20405; 21223”.   
 

- poziţia 32 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„10.790.450,00”.  
 

- poziţia 33 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 102 H - Limită judeţ Buzău - Grindu  - Colelia - Cocora - Reviga - Miloşeşti 
(DN2C)”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Lungime 
totală: „39,278 km, suprafaţa = 639.384,00 mp, podeţ = 43,00 mp, podeţ = 38,00 mp, 
podeţ = 102,00 mp, podeţ = 70,00 mp, podeţ = 49,00 mp, podeţ = 42,00 mp, podeţ = 
14,00 mp, podeţ = 71,00 mp, podeţ = 99,00 mp, podeţ = 69,00 mp, podeţ = 121,00 mp, 
podeţ = 49,00 mp, podeţ = 70,00 mp, podeţ = 73,00 mp, podeţ = 189,00 mp, podeţ = 
49,00 mp, podeţ = 47,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar”  va avea următorul 
cuprins: „21.198.670,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul 
cuprins: „Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997, HG nr. 540/2000, Cărţi funciare: 21442; 
21097; 21079; 21074; 21118; 21077; 21108; 21272; 20383; 20385; 20394; 20384; 
20391; 21616; 21612; 21619; 21618; 21611; 21614; 21610; 22588; 22573; 22590; 
22568; 22579; 22566; 22605; 21299; 21310.” 
 

- poziţia 34 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„87.315.667,00”.   
 

- poziţia 35 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„23.017.770,00”.   
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- poziţia 36 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 

„32.085.860,00”.   
 

- poziţia 37 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„16.283.820,00”.  
 

- poziţia 38 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„11.566.370,00”.  
 

- poziţia 39 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„13.705.240,00”.  
 

- poziţia 40 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„1.350.200,00”.  
 

- poziţia 41 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„5.075.600,00”.   
 

- poziţia 42 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„69.125.570,00”.   
 

- poziţia 43 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„16.163.277,22”.   
 

- poziţia 44 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„7.498.200,00”.   
 

- poziţia 45 - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.3.7.”, 
coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum Judeţean 302 - 
Limită judeţ Călăraşi - Drăgoeşti - Roşiori - Moviliţa - Dridu (DJ101)”; coloana (3) 
„Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Lungime totală din cărţile 
funciare = 21,109 km și suprafaţa = 335.106,00 mp, pod suprafaţă = 301,00 mp și pod 
suprafaţă = 677,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„13.245.570,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„Legea nr.213/1998, OG nr 43/1997, HG nr. 540/2000, Cărţi funciare nr: 21327; 21318; 
21317; 21320; 20394; 21807; 21827; 21858; 21321; 21317; 21320”.  
 

- poziţia 46 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„8.843.140,00”.   
 

- poziţia 47 - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„15.609.692,14”.   
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- poziţia 48 - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.3.7.”, 
coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum Judeţean 402 - 
Limită judeţ Călăraşi - Sineşti - Limită judeţ Ilfov”; coloana (3) „Elemente de identificare” 
va avea următorul cuprins: „Lungime totală = 8,962 km, suprafaţa = 121.271,00 mp, pod 
suprafaţă = 157,00 mp; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„3.524.480,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997, HG nr.540/2000, Cărţi funciare nr: 28614; 28645; 
28625; 28646”. 

  
- poziţia 51 - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 

„Construcţie pe fundaţie de beton, pereţi din cărămidă arsă, învelitoare din tablă. 
Adresă: sat Cosâmbești, comuna Cosâmbești. Vecinătăţi: N = zona de protectie a Râului 
Ialomiţa, S = DJ 201, E = strada nr. 5, V = proprietate privată. Suprafaţă construită = 
373,00 mp”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ 
nr.47/1999, Carte funciară nr. 20341” 
Terenul aferent poziţiei 51: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 34.544,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „577.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „Cărţi funciare nr. 20341 și 20343”.    
 

- poziţia 52 - coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.8.”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie pe 
fundaţie de beton, pereţi din cărămidă arsă, învelitoare din tablă. Adresă: sat 
Cosâmbești, comuna Cosâmbești. Vecinătăţi: N = DJ 201, S = domeniul privat al primăriei 
Cosâmbeşti, E = strada nr.2, V = proprietate privată. Suprafaţă construită = 227,00 mp”, 
coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.47/1999, Carte 
funciară nr. 20340”; 
Terenul aferent poziţiei 52: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 3.000,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „50.190,00”.    
 

 Art. III După poziţia 52 a anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 
din 30.09.1999 se introduc poziţiile de la 53 până la 66, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. IV Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 
la cunoştinţă publică. 
 
 Art. V Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 119 din 31.07.2017 privind modificarea și completarea 
Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa în vederea 
actualizării acestuia. 
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Art. VI Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, Direcţiei Buget 
Finanţe și, spre știinţă, celorlalte direcţii din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și 
instituţiilor publice din subordine, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 

 
 

PREȘEDINTE, 
  

VICTOR MORARU 
 
 
 

         Contrasemnează 
         Secretarul județului Ialomița, 

         Adrian Robert IONESCU 
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