ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 26/28.03.2005 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a
judeţului Ialomiţa, în administrarea unităţilor sanitare, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6580 din 24.09.2010 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/28.03.2005 privind transmiterea
unor bunuri proprietate publică a judeţului Ialomiţa, în administrarea unităţilor sanitare,
cu modificările ulterioare;
- Adresa nr. 2927/21.09.2010 a Serviciului Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa;
- Adresa nr. 4911/22.09.2010 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;
- Raportul nr. 6542 din 23.09.2010 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 6712 din 28.09.2010 Comisiei juridice şi de disciplină,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (4) lit. a) şi art.123 alin. (1) 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se revocă dreptul de administrare a spaţiului în suprafaţă de 19,53 m2,
evidenţiat la poziţia nr. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
26/28.03.2005, cu modificările ulterioare, atribuit Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slobozia.
Art.2 Se transmite în administrarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa
spaţiul în suprafaţă de 19,53 m2 identificat şi delimitat potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3(1) Serviciul Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa va exercita dreptul de
administrare conferit pentru desfăşurarea activităţilor specifice, în următoarele condiţii:
a) schimbarea destinaţiei bunului este interzisă;
b) efectuarea lucrărilor de reparaţii, modernizare şi renovare a bunului se vor realiza
în condiţiile legii;

c) în cazul încheierii de contracte de închiriere care au ca obiect acest bun, titularul
dreptului de administrare va încasa din chirie o cotă de 50%, iar diferenţa se va vira la
bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa;
d) bunul transmis în administrare poate fi închiriat doar în scopul desfăşurării de
activităţi medicale, conexe sau aflate în strânsă legătură cu activitatea Serviciului de
Ambulanţă;
e) este interzisă subînchirierea spaţiilor pentru care au fost încheiate contracte de
închiriere potrivit punctului d);
f) în litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, 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.
(2)Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii:
a) când nu sunt exercitate drepturile şi obligaţiile transmise prin prezenta hotărâre;
b) în cazul renunţării la acest drept;
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun.
Art.4 Predarea-preluarea bunului identificat în anexa la prezenta hotărâre se face
pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri.
Art.5 Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea nr. 26/28.03.2005 se modifică în mod
corespunzător.
Art.6 Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului
Judeţean Ialomiţa şi instituţiile publice menţionate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare
Organizare.
Art.7 Prezenta hotărâre se va publicata în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa
şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ
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