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PRE$EDINTE Nr.805 din 30.07.2074

EXPUNERE DE MOTIVE
Ia proiectul de hotdrdre privind emiterea acordului in vedereo promovdrii Hotdrdrii

Guvernului privind trecerea imobilului "Polat Administrativ", proprietate publicd a stotului,
situot in municipiul Slobozia, judelul lolomila, din administrareo

lnstituliei Prefectului - tudelul lalomila in odministrarea Consiliului Judelean lalomila

Prin proiectul de hotdrdre supus dezboterii propunem Consiliului Judelean lolomila
emiterea acordului in vedereo promovdrii Hotdrdrii Guvernului privind trecereo imobilului
"Polat Administrotiv", proprietate publicd o statului, situat in municipiul Slobozio, judelul

lolomi.ta, din administroreo lnstituliei Prefectului - Jude;ul lalomila in administrarea
Consili u I ui J u delean I o I omila.

ln dota de 05.L2.2073 o fost adoptatd Hotdrdrea Consiliului Judefean lolomila nr.
78/20L3 privind emiterea acordului in vederea promovdrii Hotdrdrii Guvernului privind

trecereo imobilului "Palot Administrativ", proprietote publicd a stotului, situot in municipiul
Slobozia, judelul lalomifa, din administrarea Instituliei Prefectului - Judelul lalomila in
odrninistrareo Consiliului Judeleon lalomifa. Hotdrdreo a fost inaintatd cu documentolia
solicitotd Ministerului Afacerilor lnterne ;i Ministerului Dezvoltdrii Regionole 5i Administraliei
Publice in vedereo promovdrii hotdrdrii de Guvern.

Prin odresa nr. 15554 din 74.02.20L4 Ministerul Afacerilor lnterne a solicitqt
completorea documentaliei gi un extros de carte funciord de datd recentd, deSi extrosul
ata;at in documentalio transmisd inilial era incd in termen.

Ca urmore a acestei solicitdri lnstitulia Prefectului - Judelul lalomila prin adresa nr.
3217 din 07.03.2074 d comunicat acordul cu privire la trecerea imobilului "Polat
Administrotiv", proprietote publicd a statului, situat in municipiul Slobozio, Piola Revoluliei
nr.l, judelul tolomifa, din administrareo lnstituliei Prefectului in odministrorea Consiliului
Judeleon lalomi.ta.

Prin aceeagi adresd tnstitulio Prefectului a solicitat 5i recolcularea procentajului privind
suprafala utilizatd de oceastd institufie, prin includerea corpului de legdturd B (ocupat
anterior de Serviciul de PaSapoorte) gi care o fost permanent in folosinla exclusivd a acesteio.
in oceste condilii Institulio Prefectului are drept de folosinld exclusivd in procent de 40,51-%
din totol spafiu.

Astfel Nota de fundamentare aferentd proiectului de hotdrdre de Guvern a fost
modificatd in mod corespunzdtor.

Datele de identificqre a imobilului "Palat Administrativ"Si voloorea de inventar
actualizatd este prevdzutd in hotdrdrea Guvernului nr. 984 din L1".72.20Lj privind

actuolizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al stotului 5i
administrarea Instituliei Prefectului - Judelul lalomifa, oflotd in subordinea Ministerului
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Afacerilor Interne, co urmore a reevaludrii, cu Orrrirorro cd voloarea de inventor a ctddirii
Polatului Administrotiv al judeyului lalomila consemnotd in lista de inventar o bunurilor
delinute sau administrote de cdtre lnstitulia Prefectului - Jude.tul lalomilo in anul 20L4 este
aceeaSi cu cea prevdzutd in hotdrdre.

Lo solicitareo ConsiliuluiJudefean lalomifa, Oficiul de Cadastru 5i Publicitate lmobiliard
Iolomila a eliberat un nou extros de carte funciord core certificd dotele de identificare ale
imobilului si care coincid cu datele cuprinse in Hotdrdrea Guvernului nr. 413 din 29 martie
2006 pentru modificoreo onexei ta Hotdrdrea Guvernului nr. 705/1gtg4 privind trecereo
palatelor administrative din municipiile regedinle de judefe in administrarea prefecturilor gi
pentru modificareo anexei nr. 7 lo Hotdrdrea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aproborea
inventarelor bunurilor din domeniul public al statului din total suprafald.

Preludnd acest imobil in vederea administrdrii, Consiliul Judeleon lalomilo sr oveo
posibilitotea de o-l folosi gi dispune, fn condiliile stobilite de lege, in func;ie de necesitdlile
rezultote din desfdSurarea diverselor activitd\i, acliuni sau proiecte 5i va osigura folosinla
exclusivd a lnstituliei Prefectului - ludegul lalomilo in procentul octual de 40,51%.

Consiliul Judelean lalomila in calitate de outoritote publicd deliberotivd, poote adopta
hotdrdri in mdsurd sd contribuie lo reabilitarea termicd 5i intrelinerea in condifii
corespunzdtoqre a clddirii. La oceastd datd sunt necesore lucrdri de onvelopore termicd a
clddirii cere ar conduce la o reducere semnificativd a costurilor pentru plata energiei termice,
o imbundtdlire o aspectului estetic al clddirii, in special al fafadei, situate in centrul civic al
municipiului reSedinld de judet. De asemeneo este necesard reorgonizareo curlii interioore
core sepord clddireo principold de salo de spectacole a jude;ului, oflatd in curs de
modernizare 5i oparlindnd patrimoniului public al iudeyului Iolomila.

in condiliile in core se va oprobo trecereo dreptutui de odministrare asupra Palatului
Adrninistrativ la Consiliul Judelean lolomilo se vo incerca obginerea unor finanldri europene
prin POR 20L4 - 2020 pentru efectuarea ocestor lucrdri, Consiliul Judelean in calitote de
ordonator principal de credite, avdnd posibilitatea financiard de a cofinonla proiectul.

Necesitatea adoptdrii acestei noi hotdrdri de consiliu judeyeon, care sd inlocuioscd
Hotdrdreo ConsiliuluiJudelean lalomilo nr.78/2073, care nu o produs efecte, a reiegitin urma
discuyiilor purtate cu Ministerul Afacerilor Interne, core solicitd menlionorea expresd in textul
actului administrotiv a procentului de 40,57% din spaliu core este de.tinut de lnstitulio
Prefectului - Judelul lalomila pi a faptului cd se vo asigura folosinld gratuitd pe termen
nelimitat a acestor spalii de cdtre reprezentonla in teritoriu a Guvernului Romdniei.

Preluarea in odministrore a imobilului proprietate publicd a statului se face la cerereo
consiliuluijudefeon, prin Hotdrdre o Guvernului, conform prevederilor art. 867 din Codul Civil.

in conformitate cu prevederile art. 862 alin. (2) din Codul civil bunul dot fn administrare
va fi folosif gi se va dispune de elin condiliile stobilite de lege.

Astfel, potrivit ort. 97 olin. (1) lit. c) din Legeo administraliei publice locale nr.
2L5/200L, republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, printre atribuliile consiliului
judelean se regdsegte gi gestionoreo potrimoniului iudelean.

Constqtdnd cd sunt indeplinite condiliile de legalitote, necesitate gi de oportunitote,
propun Consiliului Judeleon lalomila adoptareo hotdrdriiin forma gi con.tinutul prezentate in
proiect.


