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H O T Ă R Â R E 
privind transmiterea în folosință gratuită pe termen limitat a unor spații situate în 

imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” proprietate publică a județului Ialomița 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 4194 din 20.05.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 
adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar 
faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 1 din 02.02.2015  a Fundaţiei Culturale ”Ionel Perlea”; 
 - Adresa nr. 4 din 05.02.2015 a Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Slobozia, Ialomiţa; 
 - Adresa nr. 1 din 05.02.2015 a Asociaţiei Culturale HELIS  Slobozia; 
 - Adresa FN din 09.03.2015 a Comunităţii Aromâne din România - Filiala Ialomiţa; 
          -   Raportul nr. 4222 din 21.05.2015al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
          -   Raportul nr. 4383 din 26.05.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
și incompatibilităţi; 
          - Raportul nr. 4369 din 26.05.2015 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 874 alin. (1) și (3) din Codul Civil; 
- anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Ialomita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Ialomita, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
         Art. 1  Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen de 3 ani, a spaţiilor 
situate în imobilul Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, identificate în anexele nr. 1, 2(A, 
B și C), persoanelor juridice fără scop lucrativ, după cum urmează:     
a) Fundaţia Culturală „Ionel Perlea”, suprafaţa de 29,16 mp, anexa 1; 
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b) Uniunea Artiştilor Plastici din România – filiala Ialomiţa, suprafaţa de 26,75 mp, anexa nr. 
2A;  
c) Asociaţia Culturală „Helis”, suprafaţa de 29,50 mp, anexa nr. 2B; 
d) Comunităţii Aromâne din România - Filiala Ialomiţa, suprafaţa de 29,50 mp, anexa nr. 2C. 
 
   Art.2 (1) Titularii dreptului de folosinţă gratuită a spaţiilor, nominalizate la art.1, vor 
exercita acest drept, în următoarele condiţii:  
a) este interzisă schimbarea destinaţiei bunurilor; 
 b) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pentru menţinerea acestora în 
condiţii corespunzătoare;  
c) să achite contravaloarea utilităţilor ( apă, canal, energie electrică şi termică, salubritate, 
pază) de care beneficiază, pe baza unei convenţii încheiate cu Centrul Cultural UNESCO 
,,Ionel Perlea”;  
d) să respecte normele de prevenire și stingere a incendiilor, de igienă a spaţiilor alocate; 
e) să prezinte la finalul fiecărui an un raport de activitate și un plan de activităţi pentru anul 
următor. 
                  (2)Dreptul de folosinţă asupra bunurilor transmise prin prezenta hotărâre, va 
putea fi revocat în următoarele situaţii:  
a) când nu sunt respectate condiţiile impuse la alin. 1 din prezentul articol:  
b) în cazul renunţării la dreptul de folosinţă;  
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabilă în termen de 
15 zile; 
d) în cazul în care etajul I al clădirii Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” va intra într-un 
proces de reabilitare, modernizare, recompartimentare a spaţiilor respective. 
 
         Art. 3 Predarea – preluarea spaţiilor care se dau în folosinţă gratuită potrivit art.1, se 
face pe bază de protocol încheiat între Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” și ONG –urile 
nominalizate la art. 1, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 
        Art. 4  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 
       Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 
spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” și persoanelor juridice nominalizate la 
art. 1, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
             PREŞEDINTE, 
                                                                                                         Contrasemnează 
            Vasile Silvian CIUPERCĂ                                         Secretarul județului Ialomița, 
                                                                                                  Adrian – Robert IONESCU 
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