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H O T Ă R Â R E  
privind reglementarea regimului juridic al unui teren în suprafață de 4.520 mp,  

situat în intravilanul Municipiului Urziceni 
 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr.14366/2020-U din 08.07.2020 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.25/29.04.1999 privind emiterea 
Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului SC Com Mixt SA 
Urziceni; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.54/07.09.2010 privind declararea 
unui teren proprietate privată a județului ca fiind de interes public și înscrierea acestuia 
în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Ialomița; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.156/29.09.2017 privind modificarea 
și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.47 din  30.09.1999 
privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 
Ialomița în vederea actualizării acestuia ; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.72/28.05.2020 privind 
reglementarea regimului juridic al terenului în suprafață de 562,00 mp, situat în 
intravilanul municipiului Urziceni; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.101/30.07.2020 privind 
reglementarea regimului juridic al terenului în suprafață de 562,00 mp, situat în 
intravilanul municipiului Urziceni, Carte Funciară nr. 24063; 

- adresa nr. MLPDA-57498/DPFBL-1471/15.06.2020 a Ministerului Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației; 

- Cărțile funciare nr. 24061, nr. 24062 și nr. 24063; 
- Raportul de specialitate nr.14450/2020-A din 09.07.2020 al Direcţiei Achiziții și 

Patrimoniu;   
- Avizul nr.15803/2020-V din 27.07.2020 Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
- Avizul nr.15842/2020-W din 27.07.2020 Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 552-557, art. 858-862, art. 863 lit.e) din Codul Civil al României; 
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- prevederile art.285, 286, 287 lit.b), 296 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1(1) Se declară ca fiind de interes public județean, terenul în suprafață de 
4.520 mp, proprietate privată a județului Ialomița, situat în intravilanul Municipiului 
Urziceni, str. Regiei, nr. 7A , cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă trecerea din domeniul privat al județului Ialomița în domeniul 
public al acestuia a terenului prevăzut la alineatul (1), și înscrierea în inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al județului Ialomița  

 
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 

Consiliului Județean Ialomița nr.54/07.09.2010 privind declararea unui teren 
proprietate privată a județului ca fiind de interes public și înscrierea acestuia în 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Ialomița. 

 
Art.3 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziții și Patrimoniu, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa - Secțiunea ”Monitorul Oficial al 
Județului”. 

 
PREȘEDINTE  

VICTOR MORARU 
 
 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul general al județului Ialomița 

Adrian-Robert IONESCU 
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