ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al municipiului
Slobozia a unor imobile din „Centrul de plasament nr. 5 Slobozia”,
proprietate publică a judeţului Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr. 8300 din 15.11.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 29757 din 19.08.2010 a Consiliului Local al municipiului Slobozia
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 5662 din 19.08.2010;
- Avizul Conform nr. 38950 din 08.11.2010 emis de Ministerul Educaţiei Cercetării
Tineretului şi Sportului;
- Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului
Ialomiţa;
- Raportul nr. 7962 din 08.11.2010 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 9313 din 21.12.2010 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
agricultură şi dezvoltare regională;
- Raportul nr. 9320 din 21.12.2010 al Comisiei juridice şi de disciplină,
În conformitate cu:
- prevederile art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi 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 Se transmite în administrarea Consiliului Local al municipiului Slobozia, pe o
perioadă de 10 ani, în vederea desfăşurării activităţii Serviciului Public de Asistenţă Socială
bunurile imobile aflate în proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, având datele de identificare
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2(1) Consiliul Local al municipiului Slobozia va exercita dreptul de administrare,
atribuit la art.1, în următoarele condiţii:
a) imobilele vor servi numai obiectului de activitate stabilit la art.1, schimbarea
destinaţiei sau închirierea acestora fiind interzise, cu excepţia părţii de imobil destinată
organizării locuinţelor sociale;
b) virarea la bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa a unei cote de 50% din contravaloarea
chiriei încasate aferentă locuinţelor sociale;

c) asigurarea unui acces separat şi delimitarea imobilelor, prevăzute în anexă, se va
realiza pe cheltuiala administratorului, în vederea prevenirii perturbării activităţii unităţii de
învăţământ care funcţionează în aceeaşi locaţie;
d) plata utilităţilor precum şi efectuarea lucrărilor de întreţinere şi conservare aferente
imobilelor sunt suportate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
e) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui drept va sta
în nume propriu;
f) în litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile transmise,
titularul dreptului de administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de
proprietate, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii va suporta prejudiciile cauzate proprietarului
bunului transmis.
(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii:
a) când nu sunt exercitate drepturile şi îndeplinite obligaţiile transmise prin prezenta
hotărâre;
b) în cazul renunţării titularului la acest drept;
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun.
Art. 3 Predarea – preluarea bunurilor imobile care se dau în administrare potrivit art.1, se
face pe bază de protocol încheiat între părţi în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei
hotărâri.
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, spre
ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi
Consiliului Local al Municipiului Slobozia, urmând să fie publicată în Monitorul Oficial al
judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCĂ
Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Constantin STOENESCU
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