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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 

privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al 
Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.8793/2018 - A din 22.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea 

regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa 
necesare desfășurării activităţilor din domeniul sănătăţii; 

- adresa nr. 1779/02.05.2018 a Serviciului Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa; 
- Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Ialomiţa, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judeţul 
Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;  

- Raportul nr. 8797/2018 – W din 22.05.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 
- Raportul nr. 9202/2018 - B din 25.05.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 9329/2018  J  din  29.05.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 9221/2018 – H din 25.05.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 119, art.120, art. 123 alin.(1)  și art.124 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 866-870 și art. 874-875 din Codul Civil al României; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă; 
 - prevederile art. 84-86 din Regulamentul de organizare și funcţionare al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                         
nr. 3/19.01.2017, cu modificările și 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.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28/26.03.2018 privind 
reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al 
Judeţului Ialomiţa necesare desfășurării activităţilor din domeniul sănătăţii se modifică și 
se completează după cum urmează:  
 
 1. la articolul 1, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, (11), cu următorul 
cuprins: 
 ”(1

1
) Se revocă dreptul de administrare prevăzut la alineatul ß(1) pentru bunurile 

imobile de la numărul curent 6 (C10, nr. inventar 110118), respectiv 15 (C6, nr. inventar 

110133) din anexa nr. 1, poziții care se abrogă. Anexa nr. 1 se modifică în mod 

corespunzător.” 

 
 2. articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ”Art. 3 Se aprobă constituirea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, pe o perioadă 

de un an, Serviciului Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa asupra bunurilor imobile aflate în 

domeniul public al Judeţului Ialomiţa prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.” 

 
 3. la Anexa nr. 3, după numărul curent 5 se introduc două numere noi, 6 și 7, cu 
următorul cuprins: 
”  
6 f 110118 1.3.1. Garaj Suprafaţă construită la sol = 68,00 mp; 

suprafaţă construită desfășurată = 68,00 mp; 
regim de înălţime: P, anul construirii: 1988 

37.300,00 1988 C10 

7 p 110133 1.6.8. Atelier 
lăcătușerie 

Suprafaţă construită la sol = 100,00 mp; 
suprafaţă construită desfășurată = 100,00 mp; 
regim de înălţime: P, anul construirii: 1968 

38.000,00 1969 C6 

                 ” 

 4. la Anexa nr. 3, totalul valorilor de inventar se modifică și va avea următoarea 
valoare : 
 ”TOTAL = 1.327.835,00” 
 
 5. articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins : 
 ”Art.6 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile 

Consiliului Județean Ialomița nr.56/18.06.2003, nr.48/25.05.2004, nr.26/28.03.2005, 

nr.61/26.07.2005, nr.59/30.09.2010, nr.73/16.11.2012, nr.16/18.03.2013, 

nr.24/25.02.2014 și art.3 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița                               

nr. 85/20.11.2008.” 

 
Art.II Termenul de un an prevăzut la Art.I punctul 2 se calculează de la data 

adoptării prezentei hotărâri. 
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Art.III Predarea – preluarea imobilelor prevăzute în Art.I se face pe bază de 

protocoale încheiate de Consiliul Judeţean Ialomiţa cu Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slobozia și Serviciul Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa  în termen de 10 de zile de la data 
comunicării prezentei hotărâri. 

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

Organizare, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia și Serviciului 
Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 

 

                                                                                           
                                                                                                              Contrasemnează 
                                                                                                   Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                                                 Adrian Robert IONESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 69                                                                                                                                Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                            DIG 
Astăzi 30.05.2018                                                                                                                                                       2 ex. 


