ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind declararea unor bunuri imobile ca fiind de interes public judeţean şi
constatarea apartenenţei acestora la domeniul public al judeţului Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr.368 din 20.01.2010 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
Examinând:
- Raportul nr. 341 din 19.01. 2010 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 530 din 26.01.2010 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism,agricultură şi dezvoltare regională;
- Raportul nr.532 din 26.01.2010 al Comisiei economico-financiară, protecţia
mediului şi turism;
- Adresa nr. 1022 din 16.11.2009 a Muzeului Judeţean Ialomiţa;
- Adresa nr.18236 din 17.12.2009 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa;
- Procesul verbal nr. 16919 din 23.11.2009 de recepţie la terminarea lucrărilor
la obiectivul ,,Centru rezidenţial pentru 24 persoane vârstnice’ .
- Procesele verbale nr. 838 din 24.09.2009 şi nr. 993 din 27.10.2009 de
recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Reabilitare şi punere în valoare a zonei
de interes arheologic prioritar-Oraşul de Floci - Baza de cercetare şi expunere
muzeală, judeţul Ialomiţa ’’,
În conformitate cu:
-prevederile art. 10, art.91 alin.(4) lit.a), art.119, art.120 şi art.123 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, 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 declară ca fiind de interes public judeţean bunurile imobile prevăzute
în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2 Constată apartenenţa imobilelor menţionate la art.1 la domeniul public al
judeţului şi aprobă înscrierea lor în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public
al judeţului Ialomiţa la valoarea înscrisă în anexa la prezenta hotărâre.
Art.3(1) Imobilul prevăzut la poziţia 1 din anexa la prezenta hotărâre se dă în
administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa
cu destinaţia de ,,Centru rezidenţial pentru 24 persoane vârstnice”.

(2) Imobilul prevăzut la poziţia 2 din anexa la prezenta hotărâre se dă în
administrare Muzeului Judeţean Ialomiţa.
(3) Titularii dreptului de administrare vor exercita acest drept în următoarele
condiţii:
a) schimbarea destinaţiei precum şi închirierea acestor bunuri este interzisă;
b) plata utilităţilor, precum şi executarea de lucrări de reparaţii şi întreţineri
curente aferente bunurilor se vor suporta de titularii dreptului de administrare;
c) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui
drept va sta in nume propriu.
d) în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul
dreptului de administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul
dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civilă.
e) titularul dreptului de administrare răspunde, în condiţiile legii, pentru
prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea,
neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de
administrare.
(4) Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii:
a) când nu sunt exercitate drepturile şi executate obligaţiile transmise prin
prezenta hotărâre;
b) în cazul renunţării la acest drept;
c) în cazul în care legea sau interesul public o impune.
Art.4 Predarea-preluarea bunurilor imobile date în administrare potrivit art.3
se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de
la data comunicării prezentei hotărâri titularilor dreptului de administrare.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată, spre ducere la îndeplinire, Direcţiilor
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi titularilor dreptului de
administrare prevăzut la art.3.
Art.6 Prezenta hotărâre şi va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare
Organizare şi publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Ialomiţa şi pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
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