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PROIECT DE HOTARARE NR. --- 
privind atestarea unui bun imobil cuprins in inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al [udetutul lalomlta 

Consiliul Iudetean loiomita, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1431-3 /2020 - I din ocf..a1- .2020 al 

Presedintelui Consi/iu/ui Judetean talomita; 
- anexa la Hotarareo Consiliu/ui Judetean lalomita nr. 47 din 30.09.1999 privind 

lnsusirea inventarului bunurilor care a!ciituiesc domeniul public al judetulu! talomiio, cu 
modificiirile si completiirile u/terioare; 

- prevederile Hotiuari! Consiliu/ui Iudetean lalomita nr. 25 din 29.04.1999 privind 
emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului S.C. COM 
MIXT S.A. Urziceni; 

- prevederi/e Hotiuiuii Consiliu/ui Iudetean talomita nr. 72 din 18.06.2019 privind 
darea 'in administrare a unui teren situat 'in municipiul Urziceni, a/lat in domeniul public 
al Iudetului lalomita, catre Direaio Genera/ii de Asistentii Socia/ii :;i Protectia Copilului 
tolomita, 'in vederea implementiirii proiectului "Pasi spre viitor"; 

- prevederile Hotiirarii Consiliului Iudeiean talomita nr. __ din .2020 
privind reg!ementarea regimului juridic al unui teren 'in suprafatii de 4.520 mp, situat 'in 
intravilanul Municipiului Urziceni; 

- adresa Agentiei pentru Dezvo/tare Regionalii Sud Muntenia nr. 18927 din 
25.10.2019, 

Examintind: 
- Raportu/ de specia/itate nr. /4!(fi1-./2020 - (!_,. din (ll O.'f: .2020 al Directiei 

Achizitii $i Patrimoniu; 
- Avizul nr. __,2020 - 

siiniitate, asistentii socio/a si familie; 
- Avizul nr. /2020 - __ din .2020 al Comisiei juridice, de 

disciplinii, drepturi, obliqaii! $i lncompatibiiitiui; 
- Avizul nr. 2020 - din .202 al Comisiei economico- --- 

financiare $i agriculturii; 
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din .2020 al Comisiei pentru muncii, 



In conformitate cu: 
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea pub/ica $i regimul juridic al 

acesteia, cu modifiduile $i completiirile ulterioare; 
- prevederile art. 858 - 865 din Codu/ Civil; 
- prevederile Hotiirtui! Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru intocmirea inventaru/ui bunurilor care alciuuiesc domeniu/ public si privat 
al comune/or, al oraselor, al municipiilor si al judeielor; 

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 
Public al judetului tolomiia, precum $i al municipiilor, oraselor $i comunelor din judetul 
talomita, cu modificiuile $i completiuiie u/terioare; 

- prevederile Hotiutui! Consiliului Iudetean lalomiia nr. 156 din 29.09.2017 privind 
modificarea si completarea Anexei la Hotiutirea Consiliului Iudetean talomita nr. 47 din 
30.09.1999 privind insusireo inventarului bunurilor care akiituiesc domeniul public al 
judeiului tatomtta in vederea actualiziui! acestuia; 

- prevederile art. 173 a/in. (1) lit. c) $if), art. 286 a/in. (1) $i a/in. (3) $i art. 289 din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 
modtficiiriie $i comptetiuite ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnioi legis/ativa pentru 
e/aborarea actelor normative, cu modificiuile $i completari!e u/terioare 

- prevederile art. 85 $i art. 86 din Regulamentul de organizare si functionare a 
Consifiului Iudetean tatomita, aprobat prin Hotiirarea Consiliului Iudetean ialomita nr. 3 
din 19.01.2017, cu rnodlficiuile :;i comptetiuile ulterioare, 

Tn temeiul art. 196 a/in. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificiirile $i completiirile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art. 1 lnventarul bunurilor care apartln domeniului public al judeiulu! talomita, 
lnsusit prin Hotiuiirea Consiliu/ui Iudetean nr. 47 /1999, cu modificiui!e si comp/eta rife 
ulterioare :;i atestat in Anexa nr. 1 la Hotiirtirea Guvernului nr. 1353/2001 privind 
atestarea domeniului public al judetulu! lalomita, precum $i al municipiifor, oraselor $i 
comunelor din judetu! toiomita, cu modificiirile st completiuile ulterioare, la Secilunea I 
"Bunuri itnobile", dupa pozitia nr. 52, se introduce o noua pozitie, pozitia nr. 53, conform 
anexei care face pa rte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2 Prezenta hotiuiire devine obligatorie $i produce efecte de la data aducerii la 
cunojtinta publica. 

Art. 3 Prin grija Secretarului General al Iudetului talomita, prezenta hotarare va Ji 
comunicatii spre ducere la lndeplinire Direciiei Achizitii :;i Patrimoniu, Directiei Buget 
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Flnante st, spre ?tiinta, celorlalte directil din cadrul Consiliului Iudetean tatomita, 
Directlei Generate de Asistenta Socia/a ?i Protectia Copilului iolomita, si spre $tiinta 
tnstitutiei Prefectului -Judetu! lalomiia, urmand a Ji publicata pe site-u/ Consiliului 
Iudeiean lalomita - sectiunea Monitorul Oficial al iuaetutu! talomita. 

PRE$EDINTE, 
VICTOR MORARU 

Avizat, 
Secretarul General al Iudetului totomita, 

Adrian Robert IONESCU 

Nr. 
Adoptatii la Slobozia 
Astiizi .2020 

Rd/Oc 
HAM 

2ex. 
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PRE�EDINTE Nr./�3?'.!> 2020- I din08C9t:.2020 

REFERA T DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind atestarea unui bun imobil cuprins in inventarul 

bunurilor care apartin domeniului public al judetului Ialornita 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii se propune atestarea unui bun imobil 
cuprins in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Ialomita, 

Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 30.09.1999 a constituit temeiul 
adoptarii Hotararii Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al 
judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor �i comunelor din judetul Ialomita, 

Inventarul domeniului public al judetului Ialomita a fost actualizat prin Hotararile 
Consiliului Judetean Ialomita nr. 119 din 31.07.2017 si 156 .din 29.09.2017. 

Pana la finalizarea procesului de actualizare integrals a domeniului public al judetului 
Ialomita este necesara completarea acestuia cu un bun imobil, si anume cu un teren in 
suprafata de 4520 mp situat in Municipiul Urziceni, strada Regiei, nr. 7 A. 

Judetul Ialomita a dobandit dreptul de proprietate privata asupra terenului din 
Municipiul Urziceni in suprafata de 5779,219 mp conform Hotararii Consiliului Judetean 
Ialomita nr. 25 din 29.04.1999 privind emiterea Certificatului de atestare a dreptului de 
proprietate asupra terenului S.C. COM MIXT S.A. Urziceni. 

Ulterior a fost adoptata Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 54 din 07.09.2010 
privind declararea unui teren proprietate privata a judetului Ialomita ca fiind de interes 
public si inscrierea acestuia in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 
judetului Ialomita, fiind inscris provizoriu in cartea funciara nr. 21226, cu numarul cadastral 
nr. 1019. 

In anul 2018, ca urmare a finalizarii inregistrarii cadastrale sistematice in Municipiul 
Urziceni, se propune sistarea carpi funciare nr. 21226 ca urmare a dezmembrarii �i 
inlocuirea cu alte trei carti funciare: 

- cartea funciara nr. 24061 pentru suprafata de 4520 mp situata in Municipiul 
Urziceni, str. Regiei, nr. 7 A - fosta str. Regiei fiirii numar, cu inscriere provizorie a 
dreptului de proprietate publics in favoarea judetul Ialomita; 

- cartea funciara nr. 24062 pentru suprafata de 562 mp situata in Municipiul Urziceni, 
str. Pacii, nr. 20B, cu inscriere provizorie a dreptului de proprietate publica 'in favoarea 
judetului Ialomita; 

- cartea funciara nr. 24063 pentru suprafata de 562 mp situata in Municipiul Urziceni, 
str. Pacii nr. 20A, cu inscriere provizorie a dreptului de proprietate publica in favoarea 
judetului Ialomita, cunalllul Judetun 1a1om11a 
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La acest moment cele doua terenuri in suprafata de 562 mp fiecare, care sunt inscrise 
in cartile funciare nr. 24062 si 24063 din Municipiul Urziceni, sunt grevate de sarcini fiind 
aprobate doua hotarari ale Consiliului Judetean Ialomita privind reglementarea regimului 
juridic al terenurilor in suprafata de 562 mp, aflate in int:ravilanul municipiului Urziceni, 
prin care aceste terenuri au fost trecute in domeniul privat al judetului Ialomita si s-au 
constituit drepturi de superficie cu titlu oneros in favoarea a doua persoane. 

Necesitatea acestei actualizari rezulta din faptul cape terenul in suprafata de 4520 mp 
situat in Municipiul Urziceni urmeaza a se construi, printr-un proiect finantat din fonduri 
europene prin Programul Operational Regional 2014-2020, un complex de servicii sociale 
format din doua casute de tip familial �i un centru de zi pentru consilierea �i sprij inire 
copiilor �i parintilor, De altfel, prin hotararea nr. 72 din 18.06.2019, Consiliul Judetean 
Ialomita a aprobat darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala �i Protectia 
Copilului Ialomita a acestui teren in vederea utilizarii in cadrul proiectului "Pasi spre viitor". 

Prin adresa nr. 18927 din 25.10.2019, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud 
Muntenia solicita Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita sa 
prezinte extrasul de carte funciara actualizat cu inscrierea definitiva a dreptului de 
proprietate publica asupra terenului in suprafata de 4520 mp din Urziceni eel mai tarziu 
piina la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de un 
termen de 12 !uni de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare. 

Potrivit art. 289 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
adrninistrativ, cu modificarile �i completarile ulterioare a fost solicitat si s-a obtinut un punct 
de vedere din partea Ministerului Lucrarilor publice, Dezvoltarii �i Administratiei cu privire 
la acest proiect de hotarare (adresa nr. MLPDA - 57498/DPFBL - 1471/15.06.2020). 
Redactarea proiectului de act administrativ a fost realizata tinand cont de acest punct de 
vedere exprimat de catre minister. 

In raportul directiei de specialitate �i in proiectul de hotarare este detaliata necesitatea 
adoptarii acestui proiect de hotarare, 

Constatiind ca sunt indeplinite conditiile de necesitate �i oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotararii in forma si continutul prezentate in proiect. 

PRE�EDTNh-E 

VICTOR MOiiA:RllJ 

Redactat 
Hairnanu Ana-Maria 
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RAP ORT 
la proiectul de hotarare privind atestarea unui bun imobil cuprins 'in inventarul 

bunurilor care apartin domeniului public al judetului Ialomita 

, Potrivit art. 286 alin.(l) si (3) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, dorneniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art.136 
alin.(3) din Constitutie, din cele stabilite in anexele nr.2-4 si din orice alte bunuri 
care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public, si sunt 
dobandite de stat sau de unitatile administraiv-teritoriale prin unul dintre modurile 
prevazute de lege. 

Domeniul public al judetului este alcatuit din bunurile declarate ca atare prin 
hotarare de consiliu judetean prevazute 111 anexa nr.3 a Codului administrativ, 
precum �i din alte bunuri de uz sau de interes public judetean, daca nu sunt 
declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public national. 

Bunurile publice apartinand judetului Ialornita sunt actualizate prin 
Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 156 din 29.09.2017 privind 
modificarea �i completarera Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Ialornita nr. 
47din 30.09.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al judetului Ialomita, Acest act administrativ a stat la baza elaborarii unui 
proiect de hotarare de guvern privind actualizarea domeniului public al judetului 
Ialomita., act normativ care nu a fost adoptat pana 111 prezent ca urmare a unor 
observatii formulate de autoritatile publice centrale. 

Pana la finalizarea procesului de actualizare integrala a domeniului 
public al judetului Ialomita este necesara completarea acestui inventar cu un bun 
imobil (teren) aflat in municipiul Urziceni, judetul Ialomita, in suprafata de 4520 
mp, teren pe care urmeaza a se construi printr-un proiect finantat din fonduri 

Conslllul Judetean lalomlta 
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europene prin Programul Operational Regional 2014-2020, un complex de servicii 
sociale format din 2 case de tip familial �i un centru de zi pentru consiliere si 
sprij in pentru copii �i parinti, Judetul Ialomita a dobandit dreptul de proprietate 
privata asupra terenului din municipiul Urziceni in suprafata de 5779,219 mp prin 
Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 25/29.04.1999 privind emiterea 
Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului S.C. COM 
MIXT S.A. Urziceni. 

Ulterior a fost adoptata Hotararea Consiliului Judetean Ialornita nr. 
54/07.09.2010 privind declararea unui teren proprietate privata a judetului Ialomita 
ca fiind de interes public �i inscrierea acestuia in inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al judetului Ialomita, acest teren fiind inscris Ill domeniul public 
judetean, fiind inscris provizoriu in cartea funciara nr.21226, cu numarul cadastral 
nr.1019. 
In anul 2018, ca urmare a finalizarii inregistrarii cadastrale sistematice in 
municipiul Urziceni, se propune sistarea cartii funciare nr. 21226 ca urmare a 
dezmembrarii �i inlocuirea cu alte trei carti funciare: 

- cartea funciara nr. 24061 pentru suprafata de 4520 mp situata in municipiul 
Urziceni, str. Regiei, nr. 7 A - fosta str. Regiei filra numar, cu inscriere provizorie a 
dreptului de proprietate publica in favoarea judetul Ialomita; 

- cartea funciara nr. 24062 pentru suprafata de 562 mp situata in municipiul 
Urziceni, str.Pacii, nr.20B, cu inscriere provizorie a dreptului de proprietate 
publica in favoarea judetului Ialomita; 

- cartea funciara nr. 24063 pentru suprafata de 562 mp situata in municipiul 
Urziceni, str. Pacii nr.20A, cu inscriere provizorie a dreptului de proprietate 
publica in favoarea judetului Ialomita, 

Prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 72 din 18.06.2019 se aproba 
darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Ialomita a terenului in suprafata de 4520 mp, aflat in domeniul public al 
judetului Ialomita, situat in municipiul Urziceni, str. Regiei, nr.7 A, pentru a fi 
utilizat in implementarea proiectului "Pasi spre viitor" in cadrul Programului 
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8. 

La acest moment terenurile in suprafata de 562 mp fiecare, care sunt inscrise 
in cartile funciare nr. 24062 si 24063 din municipiul Urziceni, sunt grevate de 
sa.rcini si au fost trecute in domeniul privat al judetului Ialomita, in vederea 
constituirii unor drepturi de superficie cu titlu oneros pentru doua persoane. 

Avand in vedere adresa nr.18927/25.10.2019 a Agentiei pentru Dezvoltare 
Regionala Sud Muntenia prin care solicita ca beneficiarul sa prezinte extrasul de 
carte funciara actualizat cu inscrierea definitive a dreptului de proprietate publica 
pentru obiectivele proiectului eel mai tarziu piina la data erniterii autorizatiei de 
construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de un termen de maxim 12 !uni de 
la data intrarii in vigoare a contractului de finantare, se impune cu celeritate 
adoptarea unei hotarari de consiliul judetean privind atestarea unui bun imobil 
cuprins in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Ialomita, 
dupa ce am solicitat �i obtinut un punct de vedere al Ministerului Lucrarilor 
Publice, Dezvoltarii si Admninistratiei, potrivit art. 289 din Ordonanta de Urgenta 



a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Proiectul de hotarare a fost redactat tinandu-se cont de observatiile si 
propunerile formulate de acest minister. 

A vand in vedere aceste modificari survenite la cartea funciara nr.21226, 
este necesar emiterea unei hotarari de consiliu judetean privind atestarea unui bun 
imobil cuprins in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului 
Ialomita, 

Director Executiv 
Gheorghe PROCA 


