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H O T Ă R Â R E  
privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor  
bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în  administrarea  

Ministerului Tineretului și Sportului,  în proprietatea publică a judeţului Ialomiţa  
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 16870/2018 – J din 18.09.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 

 - adresa nr. 44476/MDRAP/03.05.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice; 
 - Raportul nr.  16872/2018 – P  din 18.09.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Raportul nr. 17475/2018 – L  din 25.09.2018 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 17363/2018 – X din 24.09.2018 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr.  17333/2018 – N  din 24.09.2018 al Comisiei juridică, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr.  17258/2018 – R  din 24.09.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art.91 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 9 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile Cărţii a III-a, Titlul VI din Codul civil;, 

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 solicită Guvernului României trecerea unor bunuri imobile proprietate 
publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în proprietatea 
publică a Judeţului Ialomiţa.  
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 (2) Datele de identificare a imobilelor sunt prezentate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  
  Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să întreprindă demersurile și să semneze toate documentele necesare în vederea 
preluării în proprietatea publică a judeţului Ialomiţa a imobilelor prevăzute la   art. 1).  
  
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
   
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
spre ducere la îndeplinire direcţiilor implicate din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Guvernului României - Secretariatul General al 
Guvernului și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

  

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

                                                                                                     
 
 
 
                              Contrasemnează 
                        Secretarul judeţului Ialomiţa,  
                 Adrian Robert IONESCU 
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