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RAPORT
la proiectul de hotirire privind emiterea acordului in vederea promovirii
Hotiririi Guvernului privind trecerea imobilului "Palat Administrativ",

proprietate publici a statului situat in municipiul Slobozia judeful Ialomifa,
din administrarea Institufiei Prefectului - Judeful Ialomifa in administrarea

Consiliului Jude{ean Ialomi{a

Potrivit prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr.70911994 cu modificirile qi
completdrile ulterioare palatele administrative din municipiile regedinte de judele
au fost date in administrarea prefecturilor.

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbateni se propune emiterea acordului in
vederea promovdrii Hotdrdrii Guvernului privind trec erea imobi lulu i "P alat
Administrativ" proprietate publicd a statului, situat in municipiul Slobozia, judelul
Ialomila , din administrarea Institu{iei Prefectului - Judelul Ialomila in
administrarea Consiliului Judelean Ialomifa.

Prelu0nd acest imobil in vederea administrdrii Consiliului Judefean Ialomila
in calitate de autoritate publicd deliberativd, poate adopta hotdrdri in mdsurd sd
contribuie la reabilitarea termicd gi intrelinerea corespunzdtoare a clddirii, la aceastd
datd fiind necesare lucrdri de anvelopare termicd, a acesteia investilie care ar
conduce la reducerea semnificativd a costurilor pentru plata energiei termice, o
imbundtdtire a aspectului estetic al clddirii , situate in central civic al municipiului
Slobozia, care deasemenea este in curs de reabilitare qi modernizare.

Totodatd este necesard reamenajarea curlii interioare care face legdtura intre
clddirea principald gi sala de spectacole a judefului aflatdin fazd, finald de
modernizare qi aparlindnd patrimoniului public al judefului Ialomila.

Prin adoptarca acestei hotdrdri se revine la Hotdrdrea Consiliului Judelean
Ialomila nr.7812013 privind emiterea acordului in vederea promovdrii Hotdrdrii

Guvernului privind trecerea imobilului"Palat Administrativ", proprietate publicd a
stafului situat in municipiul Slobozia judeful Ialomila, din administrarea Instituliei

Prefectului - Judeful Ialomila in administrarea Consiliului Judetean Ialomila
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care a fost inaintatd Ministerului Afacerilor Interne qi Ministerul DezvoltArii
Regionale gi Administraliei Publice pentru ca documentafia aferentd acesteia sd fie
completatd potrivit solicitdrilor din adresa nr. 1554114.02.2014 a Ministerului
Afacerilor Interne.

Imobilului"Palat Administrativ" este inscris in cartea funciard nr. 35133 (nr.
CF vechi 8699) 9i este folosit de Institulia Prefectului - Judelul Ialomila gi de
Consiliul Judelean Ialomita.

Ca urmare a acestei solicitdri Institulia Prefectului - prin adresa nr.3217 din
07.A3.2014 a comunicat acordul cu privire la trecerea imobilului "Palat
Administrativ", proprietate public a statului, situat in municipiul Slobozia, Piala
Revoluliei nr. 1, judelul Ialomifa, din administrarea Institutiei Prefectului in
administrarea Consiliului Judelean Ialomi{a.

Prin aceeagi adresd Institulia Prefectului a solicitat qi recalcurea procentajului
privind suprafala utrlizatd, de aceastd institulie, prin includerea corpului de legdturd
B (ocupat anterior de Serviciul de Pagapoarte) care a fost permanent in folosinla
exclusivd a acesteia. in aceste condilii Institulia Prefectului are drept de folosinld
exclusivd in procent de 40.51% din total spafiu.

Atribuirea in administrare a imobilului proprietate publicd a statului se face
prin hotdrdre a Guvernului la cererea Consiliului Judelean , potrivit dispoziliilor art.
862 qi 867 din Codul civil care va dispune de el in condiliile stabilite de lege.

Fald de cele ardtate mai sus propunem promovarea proiectului de hotdrire in
vederea dezbatem gi aprobdrii acestuia.
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