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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea dezmembrării cărților funciare nr. 21274, nr. 22192 și  

nr. 22262 ale terenurilor extravilane situate pe raza comunei Vlădeni,  
aparținând domeniului privat al Județului Ialomița 

 
Consiliul Județean Ialomița,  
Având în vedere:  

 - Referatul de aprobare nr. 21912/2022 - C din 22.08.2022 al Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița; 

Examinând:  
- Raportul de specialitate nr. 21938/2022 - Q din 23.08.2022 al Direcției Achiziții și 

Patrimoniu;  
- Avizul nr. 22428/2022 - W din 29.08.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligații și incompatibilități;   
- Avizul nr. 22380/2022 - W din 29.08.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism, 
În conformitate cu:  
- prevederile art. 879 și art. 880 din Codul Civil, republicat; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 23 lit. e), art. 132 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din 

Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă dezmembrarea terenului extratravilan situat pe raza comunei 

Vlădeni aparținând domeniul privat al Județului Ialomița, cu număr cadastral 21274, 
având suprafața măsurată de 3.879.607 mp, în 3 (trei) loturi, astfel: 

a)   Lotul 1 - cartea funciară nr. 26760, având suprafața de 3.454.981 mp; 
b) Lotul 2 - cartea funciară nr. 26761, având suprafața de 379.342 mp; 
c) Lotul 3- cartea funciară nr. 26762, având suprafața de 45.284 mp.  
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(2) Se aprobă dezmembrarea terenului extratravilan situat pe raza comunei Vlădeni 
aparținând domeniul privat al Județului Ialomița, cu număr cadastral 22192, având 
suprafața măsurată de 6.104.542 mp, în 2 (două) loturi, astfel: 

a) Lotul 1 - cartea funciară nr. 26763, având suprafața de 3.706.617 mp; 
b) Lotul 2 - cartea funciară nr. 26764, având suprafața de  2.397.925 mp.  
 
(3) Se aprobă dezmembrarea terenului terenului extratravilan situat pe raza 

comunei Vlădeni aparținând domeniul privat al Județului Ialomița, cu număr cadastral 
22262, având suprafața măsurată de 8.344.225 mp, în 3 (trei) loturi, astfel: 

a) Lotul 1 - cartea funciară nr. 26756, având suprafața de 2.686.549 mp; 
b) Lotul 2 - cartea funciară nr. 26757, având suprafața de 5.267.346 mp; 
c) Lotul 3 - cartea funciară nr. 26758, având suprafața de 390.330 mp.  

 
Art.2 Reprezentarea grafică a celor opt loturi de teren este evidențiată în 

documentația cadastrală anexată la prezenta hotărâre.  
 
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița, domnul Marian 

Pavel, să semneze orice documente privind operațiunea de dezmembrare a bunurilor 
imobile menționate la art. 1, inclusiv cele în formă autentică. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art. 5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 

comunică, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița, Direcției 
Achiziții și Patrimoniu și, spre știință, și Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să 
fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Secţiunea ”Monitorul Oficial al 
Judeţului”. 

 
 

             PREŞEDINTE,  
                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 

                       MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                                      Adrian Robert  IONESCU    
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