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H O T Ă R Â R E 
privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului 
Fetești  asupra unor bunuri proprietatea publică a județului Ialomița, și darea 

acestora în administrarea Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia 
  

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 8161 din 13.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - hotărârea nr. 39/23.05.2002 a Consiliului Judeţean Ialomiţa privind 
transmiterea unor bunuri proprietate publică a judeţului Ialomiţa, din administrarea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Fetești; 
 - Adresa nr. 1979 din 11.07.2016  a Liceului Tehnologic Special                              
”Ion Teodorescu” Slobozia; 

- adresa nr. 7797 din 01.09.2016 a Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
-  Raportul nr. 8174 din 14.09.2016 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

           - Raportul nr. 8320 din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 8340 din 19.09.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17 din 27.01.2016 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul 
Ialomiţa pentru anul școlar 2016- 2017; 
          - prevederile art. 91 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 1 și 2, art.120  din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
          - prevederile art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 858-870 din Codul Civil al României; 
 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 52 din 29.08.2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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 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(1) Se revocă dreptul de administrare acordat Consiliului Local al 
Municipiului Fetești prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 39/23.05.2002 
asupra unor spaţii proprietate publică a judeţului Ialomiţa, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Predarea-preluarea bunurilor imobile menţionate la alineatul precedent se 
face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de maxim 10 de 
zile de la data comunicării prezentei hotărâri Consiliului Local al Municipiului Fetești. 

 
Art.2(1) Se transmit în administrarea Liceului Tehnologic Special ”Ion 

Teodorescu” Slobozia imobilele proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, având  
datele de identificare şi funcţiunile prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 (2) Predarea-preluarea bunurilor imobile date în administrare potrivit 
alineatului (1) se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen 
de 10 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri titularului dreptului de 
administrare. 
 

Art.3 Titularul dreptului de administrare va exercita acest drept în următoarele 
condiţii: 
   a) schimbarea destinaţiei, precum şi închirierea imobilelor este interzisă; 
   b) plata utilităţilor, precum şi executarea de lucrări de reparaţii şi întreţineri 
curente aferente imobilelor se vor suporta de titularul dreptului de administrare; 
   c) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui 
drept va sta în nume propriu; 
   d) în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra imobilelor, titularul 
dreptului de administrare are obligaţia să îl informeze pe proprietar cu privire la orice 
tulburare adusă dreptului de proprietate publică şi să arate instanţei cine este 
titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civilă; 
titularul dreptului de administrare răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile 
cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii; neîndeplinirea acestei obligaţii 
poate atrage revocarea dreptului de administrare. 
 
         Art.4 Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii: 
      a) odată cu încetarea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor;  
      b)când nu sunt exercitate drepturile şi executate obligaţiile transmise prin 
prezenta hotărâre; 
      c) în cazul renunţării la acest drept; 
      d) în cazul în care legea sau interesul public o impune. 
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 Art.5 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 39/23.05.2002 
privind transmiterea unor bunuri proprietate publică a judeţului Ialomiţa, din 
administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Fetești, se abrogă. 
 

Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 

Art.7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire,  Liceului Tehnologic Special “Ion Teodorescu” 
Slobozia, Consiliului Local al Municipiului Fetești şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

P R E Ş E D I N T E,  
 

     Victor MORARU 
 
 
 
 

                                                                  Contrasemnează, 
                                                                         Secretarul județului Ialomița 

           Adrian Robert IONESCU 
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