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H O T Ă R Â R E  
privind revocarea dreptului de folosință gratuită transmis Asociației de  

Dezvoltare Intercomunitară Ialomița asupra unui spațiu situat în imobilul  
Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, proprietatea publică a județului Ialomița 

 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 19917/2018-X din 26.10.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 86/18.05.2017 privind 
aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu unele unităţi administrativ-teritoriale din 
judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 148/29.09.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Creșterea eficienţei energetice a Clădirii Centrului Cultural 
UNESCO Ionel Perlea”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare; 
 - prevederile Ghidului Solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020; 
 - Raportul nr. 19919/2018-D din 26.10.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr.  20012/2018 – U din 29.10.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 19975/2018 - L din 29.10.2018 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

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

- anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Ialomiţa; 

- prevederile art.874 alin.(3) coroborate cu art.869 din Codul Civil al României;  
- prevederile art. 4 alin.(3) lit.d) din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa             

nr. 86/18.05.2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu unele unităţi 
administrativ-teritoriale din judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa, 
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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 folosinţă gratuită transmis Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa asupra unui spaţiu în suprafaţă de 60,28 m.p., situat la etajul 
al doilea al imobilului Centrului Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea” din Slobozia, 
proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, atribuit prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 86/18.05.2017. 

(2) Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 4 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 86/18.05.2017.  

 
         Art.2 Predarea – preluarea spaţiului menţionat la art.1, se face pe bază de 
proces-verbal de predare-preluare  încheiat între Consiliul Judeţean Ialomiţa și 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, în termen de maxim 10 de zile de la 
data comunicării prezentei hotărâri. 
 
        Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 

 
          Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa și Direcţiei Achiziţii și 
Patrimoniu, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR   MORARU 
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