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PRQĺŢ  HOTARARE 
 

privind trecerea din domeniul public al Judetului lalomita in domeniul public al 
Municipiului Slobozia a terenului in suprafară  de 460 mp situat  în  Slobozia, Aleea Chimiei 

Consiliul Judel-ean 
Avândîn vedere: 

Referatul de aprobare nr. ,16o, 	din  / 0/  .2022 al Pre ş edintelui Consiliului 
Judetean 

Examinemd: 
- Hotă rarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 95/22.04.2021 referitoare la 

inaintarea unei cereri ceare Consiliul Judetean lalomita cu privire la trecerea terenului in 
sups-QM-6 de 460 mp, situat in Slobozia, Aleea Chimiei, din domeniul public al Judetului lalomito 
in domeniul public al UAT Municipiul Slobozia; 

- Acordul  Minis terului Să neitâtli inregistrat sub nr. 18.518/2021-F/03.08.2021; 
- 	Acordul 	Ministerului 	Dezvoltă rii, 	Lucră rilor 	Pub/ice 	ş i 	Administratiei 

nr. 113365123.09.2021; 
- Raportul de specialitate nr. 1C46  /2022 - 	din  1190  p.2022 al Directiei 

Patrimoniu; 
- Adresa nr. 70281/21.07.2021 a Prim ă riei Municipiului Slobozia; 

Avizul nr. 	12022 - 	din 	.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare  region a/c, protectla mediului si turism; 

- Avizul nr. 	 

- 	

din 	.2021 al Comisiei juridice, de discipline', drepturi, 
obligaţ ii ş i incompatibilită ti, 

Tn conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (5)/it. q), art. 286 si art. 294 alin, (2), alin. (4)— 

(6) din Ordonanta de Urgent6 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i conipleteirile ulterioare, 

HO TA RA$TE: 

Art.1(1) Se aprob6 trecerea din domeniul public al Judetului lalomita in domeniul public 
al Municipiului Slobozia a terenului in suprafat ă  de 460 mp situat in Slobozia, Aleea Chimiei, 
inscris in CF nr. 40155. 

(2) Datele de identificare a imobilului sunt prezentate in anexa care face parte 
integrantă  din prezenta hot6reire. 

Art.2 lnventarul bunurilor ce alc ă tuiesc domeniul public al jude ţ ului lalomita va fi 
modificat in mod corespunzeitor, in conditiile art. 1. 
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Art.3 Prim ă ria Municipiului Slobozia va realiza lucr ă rile de imprejmuire a terenului in 
limitele de pro prietate pe toota lungimea terenului care face obiectul acestui transfer potrivit 
obliga ţ illor asumate prin adresa 70281/21.07.2021 

Art.4 Predarea-preluarea terenului prev ă zut la art. 1 se va face pe baz6 de protocol de 
predare-preluare, in termen de maximum 10 zile de la data adopt6rii Hot-6r6rii Consiliului Local 
al Municipiului Slobozia privind trecerea in domeniul public al Municipiului Slobozia al terenului 
Tn suprafa ţ 6 de 460 mp, situat în Slobozia, Aleea Chimiei. 

Art.5 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomi ţ a, prezenta hot6r6re se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Unit6tii Administrativ Teritoriale Municipiul Slobozia, 
Directiei Achizitii i Patrimoniu, Direc ţ iei Buget Finante si, spre stiint ă , lnstitutiei Prefectului — 
Judetul íolomi ţ ci, urm6nd s6 fie publicat6 pe site-ul Consiliului Judetean íaIomi ţ o, sectiunea 
"Monitorul Oficial al Judeplui". 

PRE5EDINTE 
MARIAN PAVEL, 	 Contrasemneaz ă  pentru legalitate, 

Secretarul general judefului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 

Nr.  	 Rd/Oc 
Adoptată  0 Slobozia 	 RC 
Astă zi 	.2022 	 2 ex. 
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Anexă  

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil teren in suprafa ţ A de 460 mp privind trecerea din domeniul 
public al Jude ţ ului Ialomi ţ a in domeniul public al Municipiului Slobozia 

Nr. 
crt. 

Codul de 

clasificare 
Denumirea 

bunului 
Elemente de indentificare VaIoare de 

inventar 
(lei) 

Ann' 

dob ă ndl 
rii 

Situatia Juridic ă  

1 - 
Term intravilan 

Teren intravilan, situat 
in municipiulul Slobozia, 

Aleea Chimiel 

S = 460 mp 

149.891,89 1968 MCA Hr. 156/29,09.2017 

Carte funciară  nr. 40155 
Slobozia 
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Nr./  0 	/2022 - 	dit%  or  .2022 PRE$EDINTE 

REFERAT DE APR OBARE 
Ia proiectul de hot ă  rare privind trecerea din domeniul public al Jude ţ ului Ialomita in domeniul 

public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafat ă  de 460 mp situat în Slobozia, Aleea 
Chimiei 

Prin proiectul de hoteirdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Icilornita se 
propune ctprobarea trecerii din domeniul public al Judetului Ialomita în domeniul public al 
Municipiului Slobozia a terenului in suprafatii de 460 mp situat în Slobozia, inscris 
in CF nr. 40155. 

In anul 2020, prin adresa nr. 86538/11.12,2020, Primeiria Municipiului Slobozia 
manifestat intentia de a efectua unele lucreiri publice de amenajare a teritoriului pe Aleea Chimiei, 
in vederea largirii acesteia, intrucdt accesul din aceastd alee în scara blocurilor ş i in curtea 
Liceului Tehnologic "Mihai Eminescu" al masinilor pentru stingerea incendiilor ş i al ambulantelor 
pentru urgente medicale este inaccesibil, cdt i pentru amenajarea unor locuri de parcare. Terentil 
in cauzei se gild în proprietatea publicei a Judetului Ialomita ş i a fast dat in administrare Spitalului 
Judetean de Urge*" Slobozia prin Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 2872603.2018. 

Potrivit Codului adrninistrativ aprobat prin  0. U G. nr. 57/2019, cu modificeirile ş i 
cornpletdrile ulterio are, trecerea unui bun din domeniul public al judetului in domeniul public al 
unei uniteiti administrativ-teritoriale, de pe raza teritorialei a judetului respectiv, se face la cererea 
consiliului local al cornunei, al oraş ului sau municipiului, dupei caz, prin hoteireire a consiliului 
judetean, cerere cc a fast aprobatd prin Hotetrdrea Consiliului Local al Municipiului Slobozia 
nr. 95722.04.2021. 

Pentru schimbarect destinatiei imobilelor transmise prin  H. G. nr. 86772002 privind trecerea 
unor imobile din domeniul privat statului ş i din administrarea Ministerulvi Semeiteitii ş i Familiei 
in domeniul public al judetelor ş i in administrarea consiliilor judetene respective, este necesar 
acordul Ministerului Seindtă tii ş i Ministerului Lucr ardor Publice, Dezvoltdrii ş i Adrninistraţ iei. 

At& Ministerul Seineitet ţ ii cat i Ministerul Lucretrilor Publice, Dezvoltdrii i Administratlei Si-
an dat acordul prin adresa nr, 10876/30.07.2021, respectiv, adresa nr. 113365723.06.2021. 

Constatdnd cei sunt indeplinite conditiile de necesitate ,ş i de oportunitate, propun Consiliului 
Judefean Ialmnita adoptarea hoteireirii fn forma qi continutul prezentate înproiect. 

Tennoreclactat 
Cristian Ranreanu 

ConsIllui Judetean lalornita 

NUM 
00001i6837 
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RAPORT 	 kina 

la proiectul de hot ă rare privind trecerea din domeniul public al Jude ţ ufui Ialomita in domeniul public al 

Municipiului Slobozia a terenului in suprafa ţă  de 460 nip, situat in Slobozia, Aleea Chimiei 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune aprobarea trecerii din domeniul public al 

Jude ţ ului Ialomi ţ a în domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului in suprafat ă  de 460 mp situat în  

intravilanul Municipiului Slobozia, inscris in CF nr. 40155. 

Prin adresa nr. 86538/11.12.2020, Prim ă ria municipiului Slobozia a solicitat Judetului Ialomi ţa 

aprobarea trecerii terenului de 460 mp din domeniul public al Judetului Ialornita in domeniul public al 

Municipiului Slobozia pentru modernizarea (l ă rgirea) Aleii Chimiei. 

Ulterior prin Hot ă rdrea Consiliului Local Slobozia nr. 95/22.04.2021 s-a aprobat inaintarea cererii 

că tre Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a având ca object trecerea terenului in suprafat ă  de 460 mp, situat in 

Slobozia, Aleea Chimiei din domeniul public al Jude ţ ului lalomiţ a in domeniul public al UAT Municipiul 

Slobozia. 

Potrivit Hotă rarii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al 

statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetelor si in 

administrarea consiliilor judetene respective, imobilul "Spitalul Jude ţ ean Slobozia cuplat cu Policlinica 

Slobozia" a fost transmis în domeniul public al Jude ţ ului lalomita i administrarea Consiliului Judetean 

Ialomita. 

Pentru schinabarea destinatiei imobilelor transmise conform actului normativ mentionat anterior, 

schimbarea destinatie se poate realiza in conditiile legii cu acordul 1Vfinisterului S ă nă tă tii ş i al Ministerului 

Lucră rilor Publice, Dezvolt ă rii ş i Administratiei. 

Totodată , in conformitate Cu art. 1, alin (2) din Ordonan ţ a Guvernului in-. 70/2002 privind 

administrarea unit ăţ ilor sanitare publice de interes jude ţ ean ş i local, schinabarea destinatiei sau instrainarea 

bazei materiale se face numai  cu  aprobarea Ministerului S ă nă tă tii. 

Co' 
 Jucletean Ialomita 

1111111111111111111 
10000116818 



Pentru ca acordul din partea Ministerului S ă nă tă tii să  fie emis a ş a cum am solicitat, dup ă  adresa 

inaintată  Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 10876/12.05.2021, Ministerului S ă nă tă tii i-au fost transmise 

urină toarele documente: 

- Extras de carte funciar ă  actualizat ă  

Acordul Direc ţ iei de S ă nă tate Public ă  Talomi ţ a 

Acordul Comitetului Director al Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia 

Certificatui de nomenclatură  stradal ă , inclusiv adresa nr. 70281/21.07.2021 a Prim ă riei 

Municipiului Slobozia prin care se angajeaz ă  ca dup ă  transferul de proprietate s ă  refac ă  

imprejmuirea pe toată  lungimea terenului care face obiectul ced ă rii. 

Acordul transmis de Ministerul S ă nă tăţ ii inregistrat cu nr. 18.518/2021-F din data de 03.08.2021 a 

fost fă cut cunoscut ş i Ministerului Lucr ă rilor Publice, Dezvolt ă rii ş i Administraţ iei in vederea transmiterii 

ş i al acordului acestui minister. 

Ulterior acordului favorabil transmis de c ă tre cele doti ă  ministere, a fost realizat ă  lucrarea de dezlipire 

pentru terenu1 de 460 mp, rezult ă nd cartea funciar ă  nr. 40155 Slobozia, str. Decebal, nr. 3. 

Avdnd in vedere dispozi ţ iile art. 294 din Ordonan ţ a de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al 

judelului in domeniul public al unei unit ă ti administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială  a judetului 

respectiv, se face la cererea consiliului local al comunei, al oraplui sau al municipiului, după  caz, prin 

hotă rdre a consiliului judetean. 

Propunem aprobarea hot ă rkii de consiliu jude ţ ean prin care se aprob ă  trecerea unui bun imobil 

teren in suprafaţă . de 460 mp din proprietatea public ă  a Jude ţ ului Ialomita In proprietatea public ă  a 

Municipiului Slobozia. 

Faţă  de cele ar ă tate mai sus, propunem promovarea proiectului de hot ă ră re in vederea dezbaterii ş i 

aprobă rii acestuia. 

Director executiv, 

Gheorghe Proca 
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