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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.  94 din 23.12.2010 

privind stabilirea funcţiunilor şi administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural 

UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 7799 din 17.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar 

faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Cererea Asociaţiei Tinerilor din Ialomiţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa 

sub nr. 4842 din 08.06.2015; 

          -   Raportul nr. 7802 din 17.09.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

          -   Raportul nr. 8002 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

          - Raportul nr. 7965 din 23.09.2015 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.  94 din 23.12.2010 privind 

stabilirea funcţiunilor şi administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural UNESCO 

”Ionel Perlea”, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 874 alin. (1) şi (3), coroborat cu 869 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 Începând cu data prezentei, se revocă, la cerere, dreptul de folosinţă conferit 

potrivit art. 3 lit. a) din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.  94 din 23.12.2010 

privind stabilirea funcţiunilor şi administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural 

UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările şi completările ulterioare, Asociaţiei Tinerilor din 

Ialomiţa pentru suprafaţa de 14,75 mp, identificată în anexa nr. 6 a hotărârii, anexă care 

se abrogă . 
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         Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 

23.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare. 

 

        Art. 3  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 

 

       Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 

spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa şi Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, urmând să fie publicată pe 

site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

     PREŞEDINTE, 

                                                                                                   Contrasemnează 

    Vasile Silvian CIUPERCĂ                                         Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                          Adrian – Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.83             Rd./Oc. 

Adoptată la Manasia                                                                                                                 TGV 

Astăzi 25.09.2015                                                                                                                  2 ex. 


