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H O T Ă R Â R E  
privind atestarea unui bun imobil cuprins în inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Ialomița 
 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.14373/2020-I din 08.07.2020 al Președintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa;  
- anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.47 din 30.09.1999 privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.25 din 29.04.1999 privind 
emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului S.C. COM 
MIXT S.A. Urziceni; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.72 din 18.06.2019 privind 
darea în administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul public 
al Județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Ialomița, în vederea implementării proiectului ”Pași spre viitor”; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.102 din 30.07.2020 
privind reglementarea regimului juridic al unui teren în suprafață de 4.520 mp, situat în 
intravilanul Municipiului Urziceni; 

- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr.18927 din 
25.10.2019, 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr.14452/2020-C din 09.07.2020 al Direcției Achiziții și 

Patrimoniu; 
 - Avizul nr.15981/2020-O din 28.07.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Avizul nr.15840/2020-U din 27.07.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   
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- Avizul nr.15853/2020-O din 27.07.2020 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 
În conformitate cu: 

 - prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 
   -  prevederile art. 858 – 865 din Codul Civil; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și 
privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1353/2001 privind atestarea domeniului 
Public al județului Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Ialomița, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.156 din 29.09.2017 
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 
nr.47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al județului Ialomița în vederea actualizării acestuia; 
 - prevederile art.173 alin. (1) lit. c) şi f), art. 286 alin. (1) și alin. (3) și  art.289 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare 
 - prevederile art.85 și art.86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
3 din 19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art. 1 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Ialomița, 
însușit prin Hotărârea Consiliului Județean nr.47/1999, cu modificările și completările 
ulterioare și atestat în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1353/2001 privind 
atestarea domeniului public al județului Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Ialomița, cu modificările și completările  ulterioare, la Secțiunea I 
”Bunuri imobile”, după poziția nr.52, se introduce o nouă poziție, poziția nr.53, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 
la cunoştinţă publică. 
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Art. 3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va 
fi comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Achiziții și Patrimoniu, Direcției Buget 
Finanțe și, spre știință, celorlalte direcții din cadrul Consiliului Județean Ialomița, 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, și spre știință 
Instituției Prefectului –Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa – secțiunea Monitorul Oficial al județului Ialomița. 

 
PREȘEDINTE, 

                                                              VICTOR MORARU 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul General al Judeţului Ialomiţa, 
              Adrian Robert IONESCU 
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