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PROIECTDEHOTĂRÂRE NR.__
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomiţa în Comisiajudețeanăpentru

stabilirea dreptului deproprietate privată asupra terenurilor Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere: .
- Referatul de aprobare nr. A)372021 - f /1422 .2021 al Preşedintelui Consiliului

Județean Ialomiţa,
Examinând:

- Adresa nr. 3981/10.03.2021 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița  nr.192/27.11.2020 privind desemnarea

reprezentantului Consiliului Județean Ialomiţa în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Ialomiţa;

- Adresa nr. 2734/09.03.2021 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomiţa,
- Raportul de specialitate nr. G[5%-/2021 -& (h2.0% _.2021 al Direcţiei Coordonare

Organizare;

- Avizul nr. /2021 - „2021 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură,

- Avizul nr. /2021 - „2021 al Comisieijuridice, de disciplină, drepturi,
obligații şi incompatibilităţi;

- Procesul — verbal nr. /2021 - „2021 al Comisiei speciale de numărare a
voturilor în cazul voturilor adoptate cu vot secret,

În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. P, art. 182 coroborat cu art. 139 alin. (4) — (9) din

Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

- prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

- prevederile Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra

terenurilor agricole si celorforestiere;
- prevederile art.4 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind procedura de constituire,

atribuțiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra
terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in
posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, cu modificările şi
completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 37/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art] Se desemnează doamna/domnul în calitate de reprezentant al Consiliului
Județean Ialomita în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor Ialomiţa.

Consiliul Judetean Ialomita

PMI Cod EP -07-06,ed. 2 vers.

 

    

   

    



 

 

Art,2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomița nr.192/27.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean
Ialomița în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Ialomița.

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.

Art.4 Prin grija Secretarului Generalal Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre va fi comunicată

spre ducere la îndeplinire persoanei nominalizate la art. 1), şi, spre știință, Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Ialomița și Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomița, urmând a fi publicată pe

3site-ul Consiliului Județean Ialomita, secțiunea "Monitorul Oficial al Județului”.

PREŞEDINTE AVIZAT,

Secretarul general județului Ialomiţa
MARIAN PAVEL Adrian Robert IONESCU

Cod FP -07-06, ed, 2 vers.0
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată

asupraterenurilor Ialomiţa

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

Judeţean Ialomița în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra

terenurilor Ialomiţa.

În şedinţa Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 27 noiembrie 2020, Plenula adoptat hotărârea

nr, 192 prin care domnul Ștef Marius Vasile a fost desemnat reprezentantul propriu în cadrul Comisiei

menţionate. Ulterior, începând cu data de 08 martie 2021, domnul $tef Marius Vasile este numit director

al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomiţa, funcţie ce îi conferă, conform Hotărârii de

Guvern nr. 890/2005, calitate de membru de drept în cadrul Comisie.

În aceste condiţii, se impune desemnarea unui noureprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomiţa.

De asemenea, se impune şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.192/27.1 1,2020.

De menţionat este faptul că această Comisie va lua măsurile necesare pentru respectarea și

aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra

terenurilor agricole şi celor forestiere, a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi

completările ulterioare, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art.6 din Regulamentul mai sus precizat.

Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană pentru stabilirea

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomița se face prin vot secret conform prevederilor

art. 182 coroborat cu art. 139 alin. (6) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului

nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea

grupurilor de consilieri.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun Consiliului

Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în formaşi conţinutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAV

ita Tehnoredactat,

Consiliul Judetean lalom Dogaru lulian

MI
00081396
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RAPORT

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată

asupra terenurilor Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune adoptarea unei decizii administrative

privitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia județeană pentru

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomiţa.

Urmare adresei Instituţiei-Prefectului Judeţul lalomiţa 18950 din 17.11.2020, Consiliul Judeţean

Ialomiţa a adoptat Hotărârea nr. 192/27.11.2020 prin şi-a desemnat reprezentantul propriu în cadrul

Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomiţa, în

persoana domnului consilier județean Stef Marius Vasilie. Ulterior, prin adresa nr. 2734/09.03.2021,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomiţa aduce la cunoștință că domnul Ștef Marius Vasile a

fost numit director al acestei instituţii publice, calitate ce îi conferă statutul de membru de drept în cadrul

Comsiei menționate.

Pe cale de consecinţă, prin proiectul de hotărâre se propune, pe de o parte, desemnarea unui alt

reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în calitate de membru al Comisiei, iar, pe de altă parte,

abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 192/27.1 1.2020 .

Ca şi în cazul hotărârii anterioare, o particularitate a adoptării proiectului de hotărâre analizat este

determinată de prevederile art. 182 coroborat cu art. 139 alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora

„hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret”.

Reprezentantul Consiliului Judeţean Ialomiţa în cadrul Comisiei judeţene pentru stabilirea

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomiţa va duce la îndeplinire atribuțiile prevăzute de

actele normative incidente în domeniu.

Elementele de analiză prezentate mai sus, fundamentează, din punct de vedere al oportunității,

necesităţii şi legalităţii, proiectul de hotărâre propus adoptării Consiliului Judeţean Ialomiţa.

DIRECTOR EXECUTIV
Ionica BĂICOIANU

Consiliu! Judetean Ialomita

MIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 08.03.2021, domnul Marius-Vasile Ștef,

ocupă funcţia de Directoral Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomiţa.

În conformitate cu prevederile art. 4 litera e) din Regulamentul privind procedura

de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate

privată asupra terenurilor, modelul şi modul de atribuire a titiurilor de proprietate, precum şi

punerea în posesie, a proprietarilor, aprobat prin Hotărirea Guvernului nr. 890/2005, cu

modificările ulterioare, domnul Marius-Vasile Ștef va fi numit, prin ordin de prefect,

membru în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată

asupra terenurilor Ialomiţa.

Faţă de această situație și având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.

192/27.11.2020, vă solicităm să desemnaţi o altă persoană care să vă reprezinte în

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra

terenurilor Ialomiţa, potrivit prevederilor art. 4, litera h) din actul normativ susmenționat.

Cu stimă,
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