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H O T Ă R Â R E   
privind revocarea dreptului de folosință gratuită transmis Asociației Comunelor  
din România – Filiala Ialomița asupra unui spațiu situat în imobilul din Slobozia,                  

str. Răzoare, nr.3, proprietatea publică a județului Ialomița 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 12744 din 16.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Adresa nr. 9 din 03.10.2017  a Asociaţiei Comunelor din România – Filiala 
Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 12745 din 16.10.2017 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 13232 din 23.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 13237 din 23.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 120 și art.124 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Ialomiţa; 

- prevederile art.874 alin.(3) coroborate cu art.869 din Codul Civil al României;  
- prevederile art. 3 alin.(2) lit.b) din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa             

nr. 96/15.12.2016 privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui spaţiu 
în suprafaţă de 17,66 mp situat la etajul 1 al imobilului din Slobozia, str. Răzoare, nr.3, 
proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, 
 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 revocă dreptul folosinţă gratuită transmis Asociaţiei Comunelor din 
România – Filiala Ialomiţa asupra unui spaţiu situat la etajul 1 al imobilului din 
Slobozia, str. Răzoare, nr.3, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa. 

(2) Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 96/15.12.2016 privind darea în folosinţă gratuită, pe 
termen limitat, a unui spaţiu în suprafaţă de 17,66 mp situat la etajul 1 al imobilului 
din Slobozia, str. Răzoare, nr.3, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa.  
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         Art.2 Predarea – preluarea spaţiului menţionat la art.1, se face pe bază de 
proces-verbal de predare-preluare  încheiat între Consiliul Judeţean Ialomiţa și 
Asociaţia Comunelor din România – Filiala Ialomiţa, în termen de 5 de zile lucrătoare 
de la data comunicării prezentei hotărâri. 
 
        Art.3  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 

 
          Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată Asociaţiei Comunelor din România – Filiala Ialomiţa și Direcţiei Achiziţii și 
Patrimoniu, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 
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