
 
 

                           
H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea trecerii unui bun mobil din domeniul public  
al statului în domeniul public al judeţului Ialomiţa 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr.7350 din 20.10.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa 
 Examinând: 
 - Raportul nr.7111 din 12.10.2010 al  Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 8728 din 29.11.2010 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, colaborare 
cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - adresa nr. 1188/19.05.2010 a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 3656/28.05.2010,  
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.119, art.120 şi art.123 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 proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 
 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 Solicită Guvernului României trecerea unui bun mobil având datele de identificare 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,din domeniul public al 
statului şi din administrarea Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” în domeniul public 
al judeţului Ialomiţa şi în administrarea Muzeului Agriculturii Slobozia. 
  
 Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
  
 Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 
spre aducere la îndeplinire, Direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, şi 
spre ştiinţă, Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Muzeului Agriculturii Slobozia, 
urmând să fie publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
            PREŞEDINTE,        Contrasemnează 
  Vasile Silvian CIUPERCĂ                                          Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                                        Constantin STOENESCU 
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