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PROIECT DE HOTARARE NR. 
---- 

privind desemnarea reprezentantului Consiliu/ui Judetean tatomita in Comisia judeteanii 
pentru stabilirea dreptului de proprietate prfvatii asupra terenurilor talomlta 

Consiliul Judetean laiomlia, 
Aviind in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. "53} /2020 - £ din Jo .11.2020 al Presedintelui Consiliului 

iudeteon talomiio, 

Examiniind: 
-Adresa nr. /!'Jli'O din /:r.11 .2020 a tnstitutiei Prefectului · Judetul lalomita; 
- Raportul de specialitote nr. l636::;.. /2020- � din A:L_.11.2020 al Dlrectiei Coordonore 

Organizare i 
- Avizut nr. ---�2020 - _ dln __ .11.2020 al Comisiei economico-financiare li 

agricu/turii; 
- Avizul nr. 2020 · _. din __ .11.2020 al Comisiei juridice, de disciplina, 

drepturi, obligatii si incompotibiiitiiti; 
- Procesul - verbal nr. 2020 - din .11.2020 al comlsiei speciale de 

numiirare a voturilor in cazut voturilor adoptate cu vat secret, 
in conformitate cu: 
- prevederile art. 173 a/in. (1) lit: f), art: 182 coroborat cu art. 139 a/in. (4) - (9) din Ordonanta 

de Urgentii a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modijiciirile li completiirile 
ulterioare; 

- prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatii, cu modificiirile li completiirile 
u/terioare; 

- prevederile Legii nr. 1/ 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietote asupro 
terenurilor agricole si celor forestiere; 

- prevederile art.4 a/in. (1) lit. h) din Regulamentul privind procedura de constituire, otributiite 
si [unctionorea comisiilar pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurllor, a 
modelului li modului de atribuire a tit/urilor de proprietate, precum si punerea in posesie a 
proprietarilor, aprobat prin Hotiiriirea Guvernului nr. 890/2005, cu modificiirile li completiirile 
ulterloare, 

in temeiul art. 196 a/in. (1) lit. a) din Ordononta de Urqentii a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Cadu/ administrativ, cu modificiitite li completiirile ulterioare, 

H O T A R A $ T E  

Art.1 Se desemneazii damnul/doamna in calitate de reprezentant al Consiliu/ui 
Iudeiean talomito tn Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupro 
terenurilor iatomito. 

Art.2 Prezento hotiiriire devine obligotorie st produce efecte de lo data comuniciirii. 

Cod FP -07--06. ed. 2 vers.D 



Art.3 Prin grija Secretarului General al ludetului talomito, prezenta hotarare va Ji comunicatii 

spre ducere la indeplinire persoanei nominalizate la art. 1) si spre �tiinta tnstituiiel PreJectului - 

Iudetul talomita, urmtind a Ji publicata pe site-ul Consiliului Iudetean lalomita. 

PRE�EDINTE, 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 

Secretarul General al Judetului al Ialornlta 

Adrian -Robert IONESCU 

Rd/Oc 

TGV 
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PREi;,EDINTE 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Ialomlta in 

Comisia judeteanf pentru stabilirea dreptului de proprietate private 

asupra terenurilor Ialomita 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Judetean Ialomita in Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privatii asupra terenurilor 

Ialomita, 

Proiectul de horarare este fundamental de prevederile art.4 alin. (1) lit. h) din Regulamentul 

privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, 

precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005, cu 

modificarile �i completarile ulterioare. 

P.rin adresa m. 18950 din 17 .11 .2020 Institutia Prefectului- Judetul Ialomita solicits desemnarea 
, , ' 

unui reprezentant al Consiliului Judetean Ialornita In Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privata asupra terenurilor Ialomita. 

Aceastii Comisie va lua masurile necesa.re pentru respectarea si aplica.rea intocmai a prevederilor 

Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor 

forestiere, a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificiirile si completarile ulterioare, 

indeplinind atributiile prevazute la art.6 din Regulamentul mai sus precizat. 

Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Ialomita 1n Comisia judeteana pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Ialornita se face prin vot secret conform prevederilor 

art. 182 coroborat cu art. 139 alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificiirile �i completarile ulterioare, la propunerea 

grupurilor de consilieri. 

Constatand ca sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 

Judetean Ialomita adoptarea hotararii in forma �i continutul prezentate in proiect. 

PRE�EDINTE, 

MARIAN� 

Conslllul Judetean lalomlta 
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Redactat, 

Teodorescu Gabriela· Virginia 
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R A P O R T  
la proiectul de hotiirare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Ialornita in 

Comisia [udeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privatii 
asupra terenurilor Ialomita 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialornita se propune adoptarea 

unei decizii administrative privitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Ialomita in 

Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Ialomita. 

Aceasta decizie administrative are la baza prevederile art.4 alin. (!) lit. h) din Regulamentul 

privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privata asupra terenurilor, a modelului �i modului de atribuire a titlurilor de proprietate, 

precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 890/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

De asemenea, sun! avute in vedere �i prevederile Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, respectiv ale Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 ,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

O particularitate a adoptarii proiectului de hotarare analizat este determinata de prevederile 

art. 182 coroborat cu art. 139 alin. (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completanle ulterioare, conform carora 

,, hotdrdrile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret". 

Reprezentantul Consiliului Judetean Ialomita in cadrul Comisiei judetene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Ialomita va duce la indeplinire atributiile prevazute 

de actele normative incidente in domeniu. 

Elementele de analiza prezentate mai sus, fundamenteaza, din punct de vedere al oportunitatii, 

necesitatii �i legalitatii, proiectul de hotarare propus adoptarii Consiliului Judetean Ialornita. 

DIRECTOR EXECUTIV 
Ionica ]3AJCQIANU 

Conslllul Judetean lalomita 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL IALOMITA 

;I 
Nesecret 
Nr. 18950 
Data: 
Exemplar nr. 'h 

CONSILIUL JUDEJEAN IALOMIJA 

Avand in vedere rezultatul alegerilor locale din data de 27. 09. 2020 �i luand in 

considerare prevederile art. 4 (1), litera h, din HG nr. 890/2005, privind aprobarea 

Regulamentului referitor la functionarea comisiilor de fond funciar, va sollcitarn sa ne transmiteti 

propunerea durnneavoastra privind reprezentantul desemnat ca membru in Comisia 

Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor 

Ialomita. 

Cu stima, 

D:/Fond funclar/0 reprezentant 1n Comlsla Judeteana de fond funciar - doc/FM-2ex 

Pia\a Revolujlei. Nr. 1, Slobozia, Judetul tatornna 
Tel: +40 243 231051, Fax: +40 243 211470 

E-mail: secretarial@prefecturalalo,nita.ro 
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