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H O T Ă R Â R E   
privind reglementarea situației juridice  a imobilului situat în Municipiul Fetești,                       

str. Ceahlăului, nr.1-3 și a terenului aferent, proprietatea publică a județului Ialomița 
 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 13149 din 20.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Adresa nr. 2266447 din 06.10.2017 a Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Giurgiu; 
 - Adresa nr. 10687 din 18.10.2017 a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul 
Fetești; 
 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46/26.09.2016 privind revocarea 
dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Fetești  asupra unor bunuri 
proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, și darea acestora în administrarea Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia; 
 - Raportul nr. 13150 din 20.10.2017 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 13233 din  23.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 13238 din 23.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 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; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române; 

- prevederile art.874-875 din Codul Civil al României, 
 - prevederile anexei nr. 1, poziţia 47 din Hotărârea Guvernului nr.1224/2001 
pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a 
Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - 
S.A., 
 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 revocă dreptul de administrare acordat Liceului Tehnologic Special ”Ion 
Teodorescu” Slobozia  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46/26.09.2016. 
asupra unor spaţii proprietate publică a judeţului Ialomiţa. 
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Art.2 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratul Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Giurgiu, pentru desfășurarea activităţilor specifice ale Sectorului 
Poliţiei de Frontieră Fetești, a unor spaţii în suprafaţă de 243,48 mp situate la etajul 1 și 
demisolul imobilului din Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3, proprietatea publică a 
judeţului Ialomiţa, identificate în anexele nr.1-2. 

 

Art.3 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Fetești, pentru desfășurarea activităţilor specifice ale Poliţiei 
Locale a Municipiului Fetești şi Compartimentului Protecţie Civilă P.S.I., a unor spaţii în 
suprafaţă de 132,20 mp situate la etajul 1 și demisolul imobilului din Municipiul Fetești, 
str. Ceahlăului, nr.1-3, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, identificate în anexele 
nr. 1 și 2. 

 

Art.4 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Fetești a terenului în suprafaţă de 399,70 mp aferent imobilului 
din Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa și 
a împrejmuirii de 75 ml. 

  
Art.5 Transmiterea în folosinţă gratuită a bunurilor menţionate la art.1-4 se face 

pe termen limitat, până la data de 26.10.2021. 
 

   Art.6(1) Titularii dreptului de folosinţă gratuită a spaţiilor 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 tuturor utilităţilor (apă, canal, energie electrică şi 
termică, salubritate, etc.) de care beneficiază;  

d) să respecte normele de prevenire și stingere a incendiilor, de igienă a spaţiilor 
alocate; 
         (2)Dreptul de folosinţă gratuită 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; 
 

          Art.7 Predarea – preluarea bunurilor care se dau în folosinţă gratuită potrivit 
art.1-4, se face pe bază de protocol încheiat în termen de 15 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

 

Art.8 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         

Art.9 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46/26.09.2016 privind revocarea 
dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Fetești  asupra unor bunuri 
proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, și darea acestora în administrarea Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, se abrogă. 
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Art.10 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 
 

           Art.11 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Fetești, Inspectoratului 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorului Poliţiei de Frontieră Fetești, Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia și Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, spre 
ducere la îndeplinire, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 
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