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Raport

la proiectul de hotir0re privind trecerea unor bunuri din domeniul public al
judelului Ialomila qi din administrarea D.G.A.S.P.C. Ialomila in domeniul privat al

judelul Ialomifa, in vederea desfiinldrii acestora prin demolare

In patrimoniul public al judefului Ialomifa este inregistratd pe ldngd alte
bunuri imobile qi $coala speciald Movila cu construcliile aferente potrivit anexei la
Hotdrdrea Consiliului Judelean Ialomila nr.4711999 precum qi anexei nr.1 la H.G.
ru.135312001, privind atestarea domeniului public al judelului Ialomi1a, precum qi

al municipiilor, oraEelor qi comunelor din judeful Ialomifa.
Prin Hotdrdrea nr.58/02.09.2002 a Consiliului Judejean Ialomi1a, $coala

speciali Movila cu construcliile aferente au trecut in administrarea D.G.A.S.P.C.
Ialomila pentru buna desfb;urare a activitililor specifice acestei institulii publice,

obiectiv in care a funclionat ,,Centrul de plasament nr.7 Mov7la", dar in cadrul
cdruia funcfioneazd acum ,,Centrul de Recuperare qi Reabilitare Neuropsihicd
pentru Adulli Movila"

Prin adresele inregistrate cu nr. 13038/18.08.2014 qi respectiv
16973120.10.2014 D.G.A.S.P.C. Ialomila a solicitat desfiinlarea prin demolare a
unor construclii vechi ajunse in stadiul avansat de degradare din cadrul acestui
centru, potrivit memoriului tehnic ?ntocmit de compartimentul de specialitate din
aparatul Consiliului Judelean Ialomila.
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in conformitate cu prevederile O.G. nr.ll22000 privind reglementarea
procesului de scoatere din funcliune, casarea gi valorificarea activelor corporale
care alcdtuiesc domeniul public al statului qi al unitdlilor administrativ - teritoriale,
coroborat cu dispoziliile Legii nr.2l3ll998 privind proprietatea publicd pentru
scoaterea din funcliune in vederea valorificdrii qi dupd caz, casdrii construcliilor
respective vor fi trecute din domeniul public al judelului in domeniul privat prin
hotdrdrea adoptatd de Consiliul Jude{ean Ialomi1a.

in anexa la prezentul raport sunt prezentate elementele de identificare a
bunurilor pentru care se propune trecerea acestora din patrimoniul public in
patrimoniul privat al judelului Ialomila in vederea desfiinlirii lor prin demolare,
aqa cum sunt evidenliate Ei in anexa la HotdrArea Consiliului Judelean Ialomila
nr.4127.02.2009 privind insuqirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc
domeniul public al judefului Ialomifa.

Materialele rczultate in unna demoldrii constructiilor vor fi valorificate
potrivit prevederilor legale in vigoare.

Pentru parcurgerea etapelor prezentate mai sus, propunem promovarea
proiectului de hotdrAre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al
judelului Ialomila qi din administrarea D.G.A.S.P.C. Ialomila in domeniul privat al
judelul Ialomila, in vederea desfiinldrii acestora prin demolare.
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