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PROIECT DE HOTIRÂRE NR.
privind trecerea in domeniul public al Jude ţului Ialomita din domeniul public al
Municipiului Slobozia a terenului in suprafat ă de 15.300 mp, situat in Slobozia, str.
Poligonului, nr. 20

Consiliul Judeţean Ialomita,
Avand in vedere:
Hotărdrea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţ ului
ialomiţa, precum şi al municipiilor, ora şelor 5i comunelor din jude ţul Ialomiţa;
- Hotărarea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 156 din 29.09.2017 privind modificarea
completarea Anexei la Hot ărdrea Consiliului Jude ţean Ialomiţ a nr. 47 din 30.09.1999 privind
insuş irea inventarului bunurilor care alchuiese domeniul public al jude ţului Ialomiţa in vederea
actualizării acestuia;
- Hotărdrea Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr. 128 din 15.07.2021 privind solicitarea
adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate public ă a acestuia, in
proprietatea public ă a Judeţului Ialomiţa;
- Hofărdrea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 194/29.07.2021 referitoare la
treeerea terenului în sup ărafaţă de 15.300 mp, situat in Slobozia, strada Poligonului, nr. 20, din
domeniul public al UAT Municipiul Slobozia in domeniul public al Judetului Ialomi ţa;
Referatul de aprobare nr. BM/1,0W -din go.g.
al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
,
Raportul de specialitate nr,,iaro9
al Direc ţiei Achiziţii
Patrimoniu;
- Avizul nr.
din
al Comisiei juridiee, de disciplin ă , drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Avizul nr.
din
al Comisiei economico-financiar ă i agrieultur ă.;
- Avizul nr.
din
al Comisiei de urbanism, amenaj area teritoriului,
dezvoltare regional ă, proteeţia mediului 5i turism;
In conformitate Cu:
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. c) şi lit. d), aim. (5) lit, f), art. 294 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Calul Administrativ, cu modifickile i complet ările ulterioare;
prevederile art. 858, art. 860 alin. (1) şi (2), art. 861 aim. (1) şi (2) ş i ale art. 863 lit, t) din
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat ă, cu nlodificările i completările ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgentă a Guvernului nr.
57/2019privind Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art.1 Sc aprob ă trecerea in domeniul public al Judetului Ialomi ţa din domeniul public al
Municipiului Slobozia a terenului în suprafa ţă. de 15.300 mp, situat in Slobozia, strada
Cod FP -07-06, ed. 2, vols. 0

Poligonului, nr. 20, avand datele de identificare mentionate in anexa care face parte integrant ă din
prezenta hot ărdre.
Art.2 Sc declară de interes public judetean bunul imobil prev ăzut la art. 1.
Art.3 Se completeaz ă inventarul bunurilor care alc ătuiesc domeniul public al jude ţului
Ialomita, aprobat prin Hot ărdrea Consiliului Jude ţean Ialomita nr. 156129.09.2017 privind
modificarea i completarea Anexei la Hotdrarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din
30.09.1999 privind 1nsuşirea inventarului bunurilor care alc ătuiesc domeniul public al judetului
Ialomita in vederea actualiz ării acestuia, Cu modific ările şi completările ulterioare, cu terenul
prevăzut la art. 1.
Art.4 Predarea — preluarea terenului se face pe baz ă de protocol incheiat intre Municipiul
Slobozia şi Judetul Ialomita în termen de maxim 10 zile de la data adopt ării prezentei bot ărdri.
Art.5 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hof ărdre va fi
comunicată, spre ducere la indeplinire, Directici Achizitil i Patrimoniu şi Directiei Buget Finante
din cadrul Consiliului Judetean Ialomita şi, spre ştiintd, Municipiului Slobozia şi Institutiei
Prefectului — Judetul Ialomita, urmand sd fie publicată pe
Consiliului Judetean Ialomita,
sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".
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DATE DE IDENTIFICARE
ale bunului i mobil teren in suprafata" de 15.300 mp, situat in Slobozia, str.

Poligonului, nr. 20
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Codul de
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clasificare

bunului

Elemente de indentificare

Valoare de

Anul

inventar

dob ă ndi

Situatia Juridic ă

rii

1275

1.6.2.
Teren fotbal

Amplasament- Str.
Poligonului
Vecin ăt ăti: N — Domeniul
public UAT Slobozia;
5 — Domeniul public UAT
Slobozia;
V — Drum De 437;
5- Domeniul public UAT
Slobozia
5 = 15.300 mp

194.727,69
lei

1990

Proprietatea public ă
municipiul Slobozia HCL
274/2019
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REFERAT DE APROBARE
privind trecerea in domeniul public al Judeţului Ialomiţa din domeniul public al
Municipiului Slobozia a terenului in suprafata de 15300 mp,
situat in Slobozia, strada Poligonului, nr. 20
Prin pro iectul de hotărăre supus dezbaterii se propune trecerea in domeniul public al Jude ţului
Ialomiţa din dotneniul public at Municipiului Slobozia a terenului in suprafa ţă de 15.300 mp, situat in
Slobozia, strada Poligonului, nr. 20.
Consiliul Judetean lalonaita, in calitate de autoritate public ă judeţean ă, are printre atributiile
conferite de Codul administrativ şi obligaţia de a asigura cadrul necesar de fumizare a serviciilor publice
de interes jud.etean in domeniul sportului.
Din experienţa aeumulat ă in ultinnii ani de implementare a programului „Promovarea sportului
de performanţă" si dup ă consultarea tuturor factorilor implicati in ac ţiunile sportive competitionale, a
rezultat necesitatea realiz ării unei baze sportive complexe de antrenament, care lipseste cluburilor
sportive cc activeaz ă in judetul Ialomi ţa. Urmare discuţiilor purtate cu reprezentantii legali ai
Municipiului Slobozia, s-a identificat o suprafat ă de teren de 15.300 mp, proprietatea public ă a acestuia,
pe care se poate construi o astfel de baz ă sportivă cc va putea fi utilizat ă de echipe i cluburi sportive din
judetul nostru.
Astfel, Consiliul Jude ţean Ialomi ţa, prin Hotărărea Consiliului Tudeţean Ialomita nr. 128 din
15.07.2021 privind solicitarea adresat ă Municipiului Slobozia pentni treeerea unui bun imobil,
proprietate public ă a acestuia, in proprietatea public ă a Judeţului lalomita, a initiat demersurile pentru
preluarea in domeniul public a unui teren in suprafat ă de 15.300 mp, în vederea realiz ării unei baze
sportive ju.detene de antrenament — fotbal.
În acest sens, Consiliul Local at Municipiului Slobozia a adoptat Hot ărarea nr. 194129.07.2021
referitoare la trecerea terenului in sup ărafată de 15.300 mp, situat in Slobozia, strada Poligonului, nr.
20, din domeniul public al Municipiului Slobozia in domeniul public al Judettilui Ialomita.
De asemenea prin proiectul de hot ărăre se prop-une ca bunul imobil s ă devină unul de interes
public judetean, urm ănd a fi inscris in inventarul bunurilor care ale ătuiesc domeniul public al judeţului
Ialomiţa.
Constatănd că sunt intrunite condiţiile de necesitate si oportunitate, propun Consiliului Judetean
Ialomita adoptarea hot ărarii in forma si continutul prezentate in proiect.
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RAPORT

la proiectul de hotărdre privind trecerea in domeniul public at Judetului Ialomita din domeniul public al
Municipiului Slobozia a terenului in suprafată de 15.300 mp, situat in Slobozia, str. Poligonului, nr. 20

Consiliul Judetean Ialomita dup ă intrarea in vigoare a Ordinului nr. 664/2018 care a permis
autoritătilor publice judeţene să participe i să contribuie la finantarea proiectelor şi programelor sportive
de utilitate public ă, pentru a asigura cadrul necesar de furnizare a serviciilor publice de interes judetean in
domeniul sportului a purtat discuţii cu reprezentantii legali ai Municipiului Slobozia care au identificat o
suprafată de 15.300 mp pe care se poate construi o astfel de bază sportivă, teren proprietate public ă a
municipiului Slobozia.
Pentru iniţierea acestui demers, Consiliul Judetean Ialomita prin Hot ărarea nr. 128/15.07.2021 a
aprobat solicitarea adresat ă Municipiului Slobozia privind trecerea din domeniul public al acestuia in
domeniul public al Judeţului Ialon-iiţa a bunului imobil, teren in suprafaţă de 15.300 mp, situat in Slobozia,
strada Poligonului, in scopul realiz ării unei baze sportive judeţene de antrenament- fotbal.
Ulterior Consiliul Local at Municipiului Slobozia prin Hotătirea nr. 194/29.07.2021 a aprobat
trecerea din domeniul public at UAT Municipiul Slobozia in domeniul public at Judeţului Ialomiţa a
terenului inscris in Cartea funciar ă nr. 40001.
Conform dispoziţiilor art. 294 alin (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modific ările i completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al unei
unităti administrativ-teritoriale de pe raza teritorialei a unui judet in domeniul public al judelului respectiv
se face la cererea consiliulni judelean, prin hot-ill-tire a consiliului local al comunei, al orasului sau al
municipiului, dupâ caz.
Pentru terenul avand datele de identificare prev ăzute in anexa la H.C.L. Slobozia or.
274/18.12.2019 şi in baza celor două hotărări de solicitare adresat ă Municipiului Slobozia privind trecerea
din domeniul public at acestuia in domeniul public al Judeţului Ialomiţa a bunului imobil şi de aprobare a
trecerii din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia in domeniul public at Judeţului Ialomiţa
mentionate anterior, in vederea inscrierii in inventarul bunurilor ce apar ţin domeniului public al Judeţului
Ialomiţa, solicităm spre aprobare proiectul de hotărăre in vederea dezbaterii si aprob ării acestuia.
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11 OTXRA.RE
referitoare la trecerea terenului in suprafa ţă de 15.300 mp, situat in Slobozia, strada
Poligonului, nr. 20, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia in domeniul public al
Judeţului Ialomiţa
Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judetul Ialornita, intrunit in sedinta ordinară din
29.07.2021,
Avănd in vedere:
• Referatul do aprobare al domnului Primar Soare Drago ş;
• Rap ortul de specialitate al Biroului Evidenţă Patrimoniu, inregistrat cu nr. 70307/2021;
• Raportul de avizare al Comisiei de Urbanism shArrienajarea Teritoriului din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Slobozia;
• Prevederile art. 294 aim. (3) din Coclul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 129 aim. (1), alin, (2) lii. c), aim. 7 lit. 1)„ respectiv ale art. 139
aim. (2) din Codul Administrativ,

HOTAR Ă STE:
Art. 1. — (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia in
domeniul public al Judetului Ialomi ţa a btmului imobil, teren in suprafaţă de 15.300 mp, situat in
Slobozia, strada Poligo:nului, in'. 20, judeţul Ialomiţa, inscris in Cartea funciar ă nr. 40001 cu număr
cadastral 40001;
(2) Trecerea terenului prev ăzut in alin. (1) in domeniul public al Judetului ialomita are ca
scop realizarea unei baze sportive judetene de antrenament — fotbal;
(3) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin. (1) sunt prezentate in anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărăre.
Art. 2. — Se imputernice şte Primarul Municipiului Slobozia, s ă intreprindă demersurile
să semneze toate documentele necesare in vederea transmiterii in proprietatea Jude ţului Talomita a
imobilului prevăzut la art. 1.
Art. 3. — Se aprob ă revocarea HCL Slobozia in'. 190/26.09.2019 referitoare la modificarea
HCL Jot 130/29.08.2013 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi functionare al
Clubului Sportiv Municipal Unirea Slobozia, cu modific ările si complet ările ulterioare.
Art. 4. — Prezenta hotărăre se va aduce la cunostinţa publică prin afisare la sediul Primăriei
Municipiului Slobozia si pe site-ul propriu www.municipiulsloboziail.ro .
Art. 5. --- in vederea aclucerii la indeplinire, prin grija Secretarului General al Municipiului
Slobozia, prezenta hot ărăre va comunica Biroului Evident ă Patrimoniu Clubului Sportiv Municipal
„Unirea" Slobozia şi Consiliului J detean Ialoinita.

PRESEDINTE DE SE
Ene Laura-C ăt -

Nr. 194 din 29.07.2021

Contrasemneaz ă
SECRETAR GENERAL MUN1CIP1U,
Jur. Tudo an Valentin

Anexa la HCL Şlobozia nr. 194129.07.2021

Nr.
Crt,

1275

Codul
de
clasifie
are

1.6.2.

Denumirea
bunului

Toren fotbaI

Elemente de identificare

Amplasament: str. Poiigonului, nr. 20
Vocinatati:
N - domeniul public al UAT Siobozia
S -domeniul public al uAT Slobozia
E -drum De 437 (str. Poligonului)
V -domeniul public al UAT Slobozia
Suprafata = 15.300 mp

PRE ŞEDINTE DE ŞEDINTA
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)
(

Anul
dobAndirii
sau, dup ă
caz, al
dării in
folosintă

1990

Valoare de
inventar [lei]

Situatia juridic ă
actual ă

194.727,69

Prcprietate
publica a
municipiului
Slobozia H,C.L.
274/2019

Contraseinneaz ă
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran V lentin

