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CONSILWLJUDETEAN IALOMł  

PROIECT DE HOTĂRARE NR. 
privind reglementarea regimului juridic a imobilului din Municipitil Fetesti, sir. Ceahlitului, nr.1-3 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Ay -and in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  210472021- B din 	09  2021 al Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean Ialomiţ a, 
Examinand: 
- Hoteireirea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 176726.10.2017 privind reglementarea situaţ iei 

juridice a imobilului situat în Municipiul Fetesti, str, Ceahlă ului, nr. 1-3 ş i a terenului aferent, 
proprietatea publică  a judeţ ului lalomiţ a; 

- adresa nr. 152493704.08.2021 a Uniteiţ il Administrativ Teritoriale Municipiul Fetesti; 
- adresa nr. 1030800730.08.2021 a Inspectoratului Teritorial al Poliţ iei de Frontierei Giurgiu — 

Sectorul Poliţ iei de Frontieră  Fetesti; 
- Raportul de specialitate nr.,102(..0  72021- 2- din  7  Vfi 2021 al Direc ţ iei Achizi ţ ii ş i 

Patrimoniu; 
- Avizul nr. nr. 	72021- 	din 	2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională , protecţ ia mediului si turism; 
- Avizul nr. nr. 	72021- 	din 	2021 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură , 
In conformitate Cu: 
prevederile Hotă reirii Guvernului nr. 122472001 pen tru punerea in aplicare a dispoziţ iilor art. 

4 aim. (3) din Ordonanţ a de urgenţei a Guvernului nr. 10672001 pentru finalizarea procesului de 
privatizare a Bă ncii Agricole - 

prevederile art. 173 aim. (1) lit. c), alin. (5) lit. q), art. 354, art. 361 si art. 362 alin.(2) din 
Ordonanţ a de Urge* a Guvernului nr. 5772019 privind Codul adrninistrativ, Cu modifică rile ş i 
completeirile ulterioare; 

prevederile Titlului  II — Proprietatea privată  a Ceirţ ii a III-a din Codul Civil; 
- prevederile Ordonanţ ei de Urge* a Guvernului nr. 10472001 privind organizarea ş i 

func ţ ionarea Poliţ iei de Frontier ii Romane; 
prevederile Regulamentului de organizare i funcţ ionare a Consiliului Jude ţ ean Ialorniţ a, 

apro bat prin hoteirarea nr. 46 din 30.03.2021, Cu modifică rile si completă rile ulterioare, 
In temeiul art. 196 aim. (1) lit a) din Ordonanţa de Urgenţ ei a Guvernului nr. 5772019 privind 

Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTAR Ă $TE: 

Art,1 Se aprobă  trecerea din dotneniul public al Judeţ ului lalomiţ a în domeniul privat al 
acestuia a bunului imobil situat in municipiul Fetesti, str. Ceahlă ului, nr. 1-3, avand datele de 
identificare prevă zute in anexele nr.1 ş i 2 care fac parte integrantă  din prezenta hotă rtire, 

Art.2 Se aprobă  trecerea din domeniul public al Judeţ ului Ialomiţ a in domeniul privat al 
acestuia a terenului aferent bunului /mobil menţ ionat la art.1, in suprafaţă  de 399,70 mp ş i a 
imprejmuirii de 75 ml. 
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Art.3 Inventarele bunurilor  cc alceituiesc domeniul public si privat al juderului Ialomiţa vor fi 
modificate in mod corespunzeitor, in condi ţ iile art. I $i 2. 

Art.4 Se aprobă  transmiterea în folosinţ ei gratuită  ceitre Inspectoratul Teritorial al Poliţ iei de 
Frontierd Giurgiu, pen tru desfeisurarea activiteiţ ilor specifice ale Sectorului Poliţ iei de Frontieră  
Fetesti, pe o perioadei de 4 (patru) ani, a unor spa ţ ii in suprafaţă  de 243,48 mp situate la etajul I si 
demisolul imobilului din Municipiul Fetesti, str. Ceahlă ului, nr.1-3, proprietatea privată  a juderului 
Icdomiţ a, identificate in anexele nr.1-2. 

Art.5 Se aprobă  transmiterea în folosinţă  gratuită  ceitre Unitatea Administrativ Teritorială  
Municipiul Fetesti, pentru desfă surarea activităţ ilor specifice ale Poliţ iei Locale a Municipiului Fetesti 

a Compartimentului Protecţ ie Civilei - P.5.1., pe o perioadă  de 4 (patru) ani, a unor spaţ ii în 
suprafaţei de 132,20 nip situate la etajul I si demisolul imobilului din Municipiul Fetesti, 
str. Ceahleiului, nr. 1-3, proprietatea privată  a judeţ ului Ialorniţa, identificate in anexele nr. 1 si 2. 

Art.6 Se aprobă  transmiterea in folosinţă  gratuită  că tre Unitatea Administrativ Teritorială  
Municipiul Fetesti, pe o perioadă  de 4 (patru) ani, a terenului in suprafaţei de 399,70 iv aferent 
imobilului din Municipiul Fetesti, str. Ceahlă ului, nr. 1-3, proprietatea privată  a judeţ ului Ialomila si a 
imprejmuirii de 75 ml. 

Art. 7(1)  Titularii dreptului de folosintă  gratuitei a spaţ iilor vor exercita acest drept în 
urmă toarele condiţ ii: 

a) este interzisei schimbarea destinaţ iei bunurilor; 
b) set execute lucreiri de intreţ inere ş i reparaţ ii curente pen tru menţ inerect aces tora in condiţ ii 

corespunzeitoare; 
c) să  achite contravaloarea tuturor utilitc7ţ ilor (apă , canal, energie electrică  ş i term ică , 

salubritate, etc.) de care beneficiazcl; 
d) să  respecte normele de prevenire ş i stingere a incendiilor, de igienă  a spaţ iilor alocate; 

(2)Dreptul de folosingi gratuită  asupra bunurilor transmise prin prezenta hoteiră re va putea fi 
revocat in urm ă toarele situaţ ii: 

a) că nd nu sunt respectate condiţ iile impuse alin. 1) din prezentul articol; 
b) in cazul renunţă rii la dreptul de folosinţă ; 
c) in cazul in care legea scat interesul public o impun, cu notificarea prealabilei in termen de 

15 zile; 

Art.8 Prezenta hot ă reire intră  în vigoare la data de 26.10.2021. 

Art.9 Predarea — preluarea bunurilor care se dau in folosinţ ei gratuitei potrivit art.4-6, se face pe 
bază  de protocol incheiat in terrnen de 15 de zile, ccikulat de la data prevă zută  la art. 8. 

Art.10 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţ a, prezenta hotă dire se va comurzica, 
spre ducere la indeplinire, Uniteiţ ii Administrativ Teritoriale Municipiul Fetesti, Inspectoratului 
Teritorial al Poliţ iei de Frontierei Giurgiu Sectorului Poliţ iei de Frontieră  Fetesti, Direcţ iei Achizi ţ ii 
Patrimoniu, Direcţ iei Buget Finale ş i, spre stiinţ ei, Instituţ iei Prefectului — Jude ţ ul Ialomila, urmă nd sei 
fie publicată  pe site-ul Consiliului Judeţ ean lalomita, secţ iunea "Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PREsSEDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Secretarul general jude ţ ului Ialomiţ a 

Adrian Ra ert IONESCU 
; 
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PREEDINTE 	 .09.2021 

REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hot ă rare privind reglementarea regimului juridic a imobilului din 

Municipiul Fete ş ti, sir. Ceahl ă ului, nr.1-3 

Prin proiectul de hotă rcire supus dezbaterii se propune reglementarea regimului juridic a 
imobilului din Municipittl Fetesti, str. Cealil ă u ł ui, nr.1-3. 

Itnobilul in cauză , terenul aferent de 339,70 mp o irnprejmuire de 75 ml fac parte, in prezent, 
din domeniul public al judeţ ului lalomiţa. Prin Hotă ră rea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr. 176/26.10.2017, aceste bunuri an fast date in folosinţă  gratuită  pană  la data de 26.10.2021 că tre 
Inspectoratul Teritorial al Poliţ iei de Frontieră  Giurgiu, pentru desfă surarea activităţ ilor specifice ale 
Sectorului Poliţ iei de Frontieră  Fetesti, respectiv că tre Unitatea Administrativ Teritorială  Municipiul 
Fetesti, pentru desfăş urarea activităţ ilor spec/ice ale Politiei Locale a Municipiului Fetesti si 
Compartimentului  Pro tecţ ie 	P.S.I. 

La data dă rii in folosinţă  gratuită , temeiul juridic era reprezen tat de prevederile Legii 
administraţ iei pub/ice locale nr.215/2001, abragată  de Codul administrativ incep ă nd cu data de 
05.07.2019. Potrivit noilor reglementă ri ale Codului administrativ, consiliul judelean poate c/a in 
folosin ţă  gratuită  bunuri /mobile din domeniul public al jude ţ ului doar că tre "instituţ ii de utilitate 
publică ", definite ca fiind acele persoane de drept pr/vat care, potrivit legii, an oh//nut statut de utilitate 
publică . Practic, prin noua reglementare, dreptul de folosing gratuită  asupra unui bun din domeniul 
public al judeţului nu poate fi atribuit decal asociaţ iilor sau fundaţ idor care an statut 
de utilitate publică . 

Pe de altă  parte, prevederea legală  actuală  obstrucţ ionează  dreptul "instituţ idor publice", 
definite ca acele structuri funcţ ionale care acţ ionează  în regim de putere publică  ,si/sau prestează  
servicii pub/ice in interesul exclusiv al cet ăţ enilor ş i finanţate din venituri bugetare, de a utiliza in 
activităţ ile specifice bunuri cc aparţ in domeniului public al unei unităţ i administrativ-teritoriale. 
Acest paradox legislativ, dacci este aplicat ad litteram, conduce la situaţ ia ea, diva data de 26.10.2021, 
Sectorul Poliţ iel de Frontieră  Fetesti, respectiv Poliţ ia Locală  a Municipiului Fetesti ş i 
Compartimentul Protecţ ie Civile - P.S.I., sift nu îi mai poat ă  desfăş ura activităţ ik logistice în imobihil 
pus la dispoziţ ie prin Hotă rdrea Consiliului Jude/can lalomila nr. 176/26.10.2017, proprietate publică  a 
judeţului Ialomiţ a. 

Pen tru a fi prevertită  a asemenea situalie cauzată  de o lacuna legislativă , prin proiectul de 
hotă rdre se propune schimbarea reginuthd juridic al imobilului in cauză , în sensul de a fi trecut din 
domenittl public al jude ţ ului Ialomiţa in domeniul pr/vat al ctcestuia, irnpreună  cu terenul aferent. 
Potrivit prevederilor art. 362 alin.(2) din Codul administrativ, acest non regim juridic al itnobilului 
permite consiliului judelean să  îi atribuie înfoiosinţă  gratuită , pe a perioadă  determinată , ş i serviciilor 
publice de natura celor prestate de Sectorul Poliţ iei de Frontieră  Fetesti, respectiv de Polifia Localci a 
Municipiuhti Fetesti Compartimentul Protec ţ ie Civil ă  P.S.I. 
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In Raportul directiei de specialitate sunt prezentate detaliat datele de natură  patrimonial ă  a 
bun urilor cc fac obiectul pro iectului de hotă ră re supus aprobă rii. După  adoptare, inventarului 
bunurilor din dorneniul public al judelului Ialoiniţ a, respectiv inventarul bunurilor din dorneniul privat 
vor Ji actualizate 'in mod corespunz ă tor. 

Constată nd că  sunt intrunite condifiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judefean 
lalomita adoptarea hotă rdrii in forma 0 continutul prezentate înproiect. 

PRE5EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Tehnoredactatat 
Iulian Dogaru 
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DIRECŢ IA ACHIZITII $1 PATRIMONIU 

RAPORT 
la proiectul de hot ă ră re privind reglementarea situa ţ iei juridice a 

imobilului din Municipiul Feteş ti str.Ceahl ăului m-.1-3 

Consiliul Judetean Ialomi ţ a detine in inventarul domeniului public bunul imobil din 
Municipiul Fete ş ti str.Ceahl ă ului nr.1-3, în cot ă -parte (demisol partial + Etajl) în baza 
Hotă rarii de Guvern nr. L224106.12.2001. 

Prin H.C.J. nr.176/26.10.2017 privind reglementarea situatiei juridice  a imobilului 
situate in Munieipiul Fete ş ti str. Ceahl ă ului, nr.1-3 ş i a terenului aferent, proprietate public ă  a 
judetului Ialomita s-a aprobat transmiterea in folosint ă  gratuit ă  a acestui imobil c ă tre 
Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontier ă  Giurgiu i c ă tre Unitatea Administrativ 
Teritorial ă  Municipiul Fete ş ti pentru desfăş urarea activit ă tilor specific ale Politiei Locale 
Fete ş ti ş i Compartimentului Proteetie Civil ă  P.S.I. pc termen limitat, p ă nă  la data de 
26.10.2021. 

Prin adresa nr. 152493 704.08.2021 inregistrat ă  la Consiliul Judetean Ialomita sub 
nr.19.025/2021-D709.08.2021 Prim ă ria Municipiului Fete ş ti a solicitat emiterea unei noi 
hotă ră ri de consiliu in vederea d ă rii in administrare are Unitatea Administrativ Teritorial ă  
Municipiul Fete ş ti a spatiilor in suprafat ă  de 132,20 mp situate la etajul 1 ş i demisolul 
imobilului precum ş i a terenului in suprafat ă  de 399,70 mp din str. Ceahl ă ului nr.1-3, pentru 
desfăş urarea activit ă tilor specifice ale Politiei Locale a Municipiului Fete ş ti ş i 
Compartimentul Proteetie Civil ă  P.S.I. 

Prin adresa nr. 1.030.800 730.08.2021 inregistrat ă  la Consiliul Judetean Ialomita sub 
nr.20.94772021-T/02.09.2021 Inspectoratul Teritorial al Politiei de Erontier ă  Giurgiu a 
solicitat emiterea unei noi hotă ră ri de consiliu in vederea transmiterii 'in folosint ă  gratuit ă  a 
spatiilor în suprafat ă  de 243,48 mp situate la etajul 1 ş i demisolul imobilului din str. 
Ceahl ă ului nr.1-3, pentru desfăş urarea activit ă tilor specifice Sectorului Politiei de Frontier ă  
Fete ş ti. 

Potrivit art.108 din Ordonanta de Urgent ă  nr.57/2019 privind Codul administrativ 
Administrarea domeniului public ş i privat al unit ă tilor administrativ-teritoriale 

Consiliile locale si consiliile judetene hoteircisc, in conditiile prevcizute în partea a V-a 
prezentului cod, ca bun•rile cc apartin domeniului public mu privat, local sau judeţ ean, dupci 
caz, 	fie.. 

a) date in administrarea institutiilor publice ş i regiilor autonome din subordinea unită ii 
administrativ-teritoriale care le are in proprietate; 

d) date in folosintc7 gratuita instituţ iilor de utilitate publicci; 

Conalliul Jpdete4n lefornita 

111111111111111111 
1000008931 

1 



Astfel conform art.108 nu este posibil ă  darea in administrare a bunurilor solicitate, de 
asemenea art.349, lit.(f) prevede c ă  pot fi date in folosin ţă  din domeniul public bunuri că tre 
institutii de utilitate public ă  care sunt definite la art.5, lit.(aa) din Codul administrativ ca fiind 
persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au ob ţ inut statutul de utilitate public ă . 

Din prevederile legale enun ţ ate mai sus, se desprinde concluzia c ă  niciuna dintre 
modalit ăţ ile legale amintite nu este aplicabil ă  in cazu1 de fa ţă  astfel c ă  in temeiul art.361, 
alin.2 ş i 3. din Ordonan ţ a de Urgen ţă  m-.5712019 privind Codul administrativ prin proiectul de 
hot ă ră re se propune trecerea din domeniul public al jude ţ ului Ialomi ţ a in domeniul privat al 
judeţ ului Ialomi ţ a a imobilului ee formeaz ă  obiectul reglement ă rii. 

Aceast ă  propunere are ea temei tocmai neeesitatea de a da in folosin ţă  gratuită  
imobilul din Municipiul Fete ş ti str.Ceahl ă ului nr.1-3, e ă tre Inspeetoratul Teritorial al 
Politiei de Frontier ăt Giurgiu, Seetorul Politiei de Frontier ă  Fete ş ti i  că tre Primă ria 
Munieipiului Fete ş ti, pentni desfăş urarea activit ă tii de care Politia Loco.l ă  a Munieipiului 
Fete ş ti ş i Compartimentul Proteetie Civil ă  — P.S.I. potrivit art.362, alin.(2) din Ordonanta 
de Urge* nr.5712019 privind Codul administrativ. 

În conformitate cu prevederile Ordonan ţ ei de Urge* nr.104/2001- privind 
organizarea ifuncţ ionarea Politiei de Frontierci Romane- Politia de Frontier ă  Romă nă  face 
parte din Ministerial de Interne ş i este instituţ ia specializat ă  a statului care exercit ă  atribu ţ iile 
ce îi revin cu privire la supravegherea ş i controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea 
combaterea migra ţ iei ilegale ş i a faptelor specifice criminaht ăţ ii transfrontaliere s ă vă rş ite in 
zona de competen ţă , respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pa ş apoartelor 
str ă inilor, asigurarea intereselor statului rom ă n pe Dună rea interioar ă  ş i canalul Sulina situate 
in afara zonei de frontier ă , in zona contiguă  ş i in zona economic ă  exclusivă , respectarea 
ordinii i lini ş tii publice in zona de competent ă , in condiţ iile legii. 

Activitatea Poli ţ iei de Frontier ă  Romane constituic serviciu public ş i se desfăş oar ă  in 
interesul persoanei, al comunit ă tii ş i in sprijinul instituţ iilor statului, exclusiv pe baza ş i in 
executarea legii. 

Suprafata de 243,48 mp, solicitat ă  este prezentat ă  in anexele la prezentul raport, fiind 
distribuit ă  după  cum urmeaz ă  : 

• Anexa 1 — etajul 1 - 174,37 mp; 
• Anexa 2 — demisol - 69,11 mp. 

Activitatea Poli ţ iei Locale Fete ş ti ş i Compartimentului Proteetie Civil ă  P.S.I. 
constituie serviciu public ş i se desfăş oară  in interesul persoanei, al comunit ăţ ii ş i în sprijinul 
instituţ iilor statului, exclusiv pe baza ş i in executarea legii. 

Suprafaţ a de 132,20 mp, solicitat ă  este prezentat ă  in anexele la prezentul raport, find 
distribuit ă  dup ă  cum urmeaz ă  : 

• Anexa 1 — etajul 1 — 110,00 mp; 
• Anexa 2 — demisol — 22,20 mp, 
• Terenul in suprafaţă  de 399,70 mp, reprezent ă nd 44,61%, din suprafa ţ a totală  

a 
terenului, 

• irnprejrnuire — 75 m.l. 
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Justificat de caracterul institu ţ iilor că rora li se va da în folosin ţă  imobilul, apare ca 
neeesară  ş i oportun ă  trecerea acestuia din domeniul public in privat. 

Faţă  de cele prezentate propunem darea in folosin ţă  gratuit ă  pentru o perioada de 4 
ani, care: 

- Inspectoratul Teritorial al Poliţ iei de Frontier ă  Giurgiu, Sectorul Poli ţ iei de 
Frontier ă  Fetesti, a spa ţ iului in suprafat ă  de 243,48 mp situat la etajul 1 ş i demisolul 
imobilului din Municipial Fete ş ti str. Ceahl ă ului nr.1-3; 

- Primă ria Municipiului Fetesti, pentru desfăş urarea activit ăţ ii Poli ţ iei Local ă  a 
Municipiului Fetesti ş i Compartimentul Protec ţ ie P.S.I. a Municipiului Fetesti a 
spaţ iului in suprafaţă  de 132,20 mp situat la etajul 1 ş i demisolul imobilului, a terenului in 
suprafa ţă  de 399,70mp ş i a imprejmuirii de 75 m.l. din Municipiul Fete ş ti str. Ceahl ă ului 
nr. 1 -3 . 

Ineinta casei se ă rii ră mâne in folosinţă  comund pentru to ţ i utilizatorii imobilului. 
Instalaţ iile de alarmare ş i ineendiu fac parte din construc ţ ie, iar centrala terrnic ă  

amplasat ă  la demisolul cl ă dirii nu face obiectul darii în folosin ţă  gratuit ă . 
Faţă  de cele de mai sus propunem dezbaterea proieetului de hot ă rdre privind 

reglementarea situa ţ iei juridice a imobilului din Municipiul Fete ş ti str.Ceabl ă ului nr.1-3 ş i 
aprobarea acesteia in forma ş i conţ inutul din proieet. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Gheorghe PROCA 

0\/) 

3 



RbilaiAra 
c,:oNsxuut: MDETE 

Intraire Nr. 
20 kola_ 

ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
MUNICIPIUL FETEVI 

Str. Calamt, nr. 595, BL CF3 ,  Se. A Etaj  11-  1V, TeL (004) 02431364410, Fax. (004) 0243/36 L206 

Nr. 152493/04.08.2021 

CATRE, 
CON•ILIUL JUDETEAN IALOMITA 
Plata Revolutlei, Nr. 1 
Municipiul Slobozia, Jud. lalomita 

Subscrisa U.A.T. MUNICIPIUL FETESTI cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, 
nr. 595, fol. 0F3, Sc. A, et. 2-4, jud. lalornita, CUI : 4365077, cont  !BAN  
R066TREZ39224700220XXXXX deschis la Trezoreria Fetesti, tel. 
0243/364410, fax 0243/361206, e-mail : contact@primariafetesti.ro  
reprezentata prin Primar SONCHERECHE LAURENTIU, prin prezenta va 
solicitam sa emiteti o hotarare privind darea in administrare catre U.A.T. 
Municipiul Fetesti a spatiului situat in localitatea Fetesti, str. Ceahlaului, nr. 1-3, 
judetul laiornita, 

Spatiul la care facem referinta are suprafata utila totala de 132,20 mp si 
este compus din: 

- etaj I, avand suprafata utila de 110,00 mp, Cu  destinatia de birouri si hol 
de acces; 

- demisol, avand suprafata utila de 22,20 mp, cu destinatia de magazie; 
- teren aferent constructie avand suprafata de 399,70 mp, reprezentand 

44,61% din suprafata totala pe care se afla constructia edificata de la adresa 
Fetesti, str. Ceahlaului, nr. 1-3, judetul lalomita. 

- utilitati si imprejmuiri — in lungime de 75 mi. 

Mentiune: In cadrul spatiului descris anterior functioneaza Politia Locala 
Fetesti si Compartimentul Protectie Civila — PSI. 

Cu deosebita consideratie, 

Directia Tehnic 	 miYartiment Patrimoniu, Superticii, 
lug.  Mugurel Gabri 	BOR 	 IN ,  Ion ST FAN 

Cons' lul Judetetm talomita 
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MINISTERUL AFACEMI.JOR INTERNE; - 

ILNISPECTORATUL GENERAL AL POLITIKI  DL  
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERTi .- 

GIURGIU 
Nr. 1.030.800 
Din 30.08.2021 
Exemplar nr.1 

Se transmite ş i prin e-mail 

Că tre, 

SECTORUL POLITIEI DE FRONTIERA FETE Ş TI 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMI Ţ A 

În completarea adresei Inspectoratului Teritorial at Politiei de 
Frontier ă  Giurgiu nr.971.752 din 04.08.2021, care prevede : 

''Aveind in vedere cei la data de 26.10.2021, Ilotă rdrea Consiliului Judeţ ean Ialorniţ a 
nr. 176 din 26.10.2017, cu privire la reglementarea situatiei juridice a itnobilului situat in 
Municipiul Fetesti, sir. Ceahldului, nr. 1-3 ş i a terenului aferent, proprietate publicii a 
judefului lalomita; îş i. incetează  aplicabilitatea, vă  adresehn rugdminitea de a reanaliza 
prezenta Hotarare sau emiterea unei noi Hordretri, in sensul menfinerii sediului•Sectorului 
Politiei de Frontierei Fetesti la adresa actualei, prin transmiterea in folosinfft gratuită  Mire 
Inspectoratul Teritorial al Polifiei de Frontierei Giurgiu, a unor spaţ ii in suprafard de 243,48 
mp situate la etajul 1 „si demisolul irnobilului din Municipiul Fetesti, sir. Ceahleiului, nr. 1-3, 
proprietatea inlblica ajudeţuiui , 

vă  rugă m ca HOTAilaREA CONSILIULUI JUDETEAN LILOMITA NR.176 din 
26.10,2021, privind reglementarea situaţ iei juridice a irnobilului situat in 
Municipiul Feteş ti, str. Ceahlă ului nr.1-3 ş i a terenului aferent, proprietatea 
publică  a jucleţului Ialomiţ a, să  lie modificată  la Art.4, prin completarea cu 
dreptul de folosinţă  a suprafetei de 399,70 mp de c ă tre toate structurile care 
îi  desfăş oară  activitatea in imobilul precizat, respectiv cele prev ă zute la 
Art.2 ş i Art.3, din hotă rire, dar i de c ă tre Raiffeisen Bank Agentia Fete ş ti, 
care de ţ ine la demisolul imobilului dou ă  garaje, depozite de materiale,  cu  
acces prin incinta imprejmuit ă  de 75 ml, printr-o coabitare civilizat ă  de  
folosintă  in comun a incintei imprejmuite. 

Cu stimă , 

Ş EFUL SECTORULUI PG 'A 
Comisar de politie 	7ch 0a 
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CALOTE 	 EUGEN 

NTIERN FETE Ş TI 

Fetetti, str 	 Ialornita 
Tel./fax 0243365233  

D/marius ealotesou ą d  'i 	U  judetean ialomita.doc 

Coriut ,J.rdeteSn lafomita 
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