ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al judeţului Ialomiţa şi din
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în
domeniul privat al judeţului Ialomiţa în vederea desfiinţării acestuia prin demolare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.2630 din 16.04.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa nr.
4145/26.03.2010 înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 2085 din 26.03.2010;
- Raportul de Expertiză înregistrat la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 9395 din
17.12.2009;
Examinând:
- Raportul nr. 2370 din 07.04.2010 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58 din 02.09.2002;
- Raportul nr.2884 din 26.04.2010 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, agricultură şi dezvoltare regională;
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul
public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
- prevederile art. 10 alin.(2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere
fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.c) şi f) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Ialomiţa şi din
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în
domeniul privat al judeţului Ialomiţa a bunului imobil aflat în incinta “Căminului pentru
persoane vârstnice Fierbinţi”, identificat în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Poziţia 18 r din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.4 din
27.02.2009 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
judeţului Ialomiţa, se anulează.
Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcţiune a bunului imobil menţionat la art.1 în
vederea desfiinţării prin demolare.
Art. 3 Materialele rezultate în urma demolării imobilului prevăzut la art. 1 vor fi
valorificate potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art. 4 După finalizarea procedurilor prevăzute de legislaţia incidentă în cauză,
patrimoniul judeţului Ialomiţa se diminuează cu bunul imobil care face obiectul prezentei
hotărâri.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de direcţiile de specialitate din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, cărora le va fi comunicată prin grija
Direcţiei Coordonare Organizare, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului
Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
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