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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei  

suprafețe de teren de 380 mp aflată în domeniu public al Județului Ialomița 
 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 4089/2021 - B din 18.02.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- adresele Primăriei Municipiului Slobozia nr. 86538 din 11.12.2020 și nr. 16.0002 din 

15.02.2021; 
nr. 16.0002 din 15.02.2021; 

 - adresa nr. 1138 din 13.01.2021 a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia; 
 - adresa nr. 1659 din 08.02.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Ialomița; 
 - Raportul de specialitate nr. 4105/2021 - H din 18.02.2020 al Direcţiei Achiziţii şi Servicii 
Publice; 
 - Avizul nr. 4368/2021 - B din 22.02.2021 al Comisiei economico-financiară, protecţia 
mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 4412/2021 - R din 22.02.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 
 - Avizul nr. 4486/2021 - X din 23.02.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 112 alin. (6), (6^1) și alin. (7) din Legea nr. 1/2011 privind educația 
națională, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului 
conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia; 

- prevederile art. 285, 286 alin. (3) și 287 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 



Cod FP -07-06,  ed. 2, vers. 0 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 (1) Se aprobă, de principiu, propunerea de schimbare a destinației unei suprafețe de 

teren de 380 mp aflată în domeniul public al județului, potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

(2) Schimbarea destinației terenului prevăzut la alin. (1) se face din teren aferent curții 
Școlii Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia în teren necesar modernizării străzii Aleea Garofiței din 
municipiul Slobozia, condiționat de obținerea avizului conform din partea Ministerului Educației. 

 
Art. 2 Direcția Achiziții și Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Ialomița va realiza demersurile necesare în vederea obținerii avizului conform din 
partea Ministerului Educației. 
 

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 

 
Art. 4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziții și Patrimoniu și, spre știință, Școlii 
Speciale ”Ion Teodorescu Slobozia”, Primăriei Municipiului Slobozia, Inspectoratului Școlar 
Județean Ialomița, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul Oficial al județeului ”.  

 
 

PREŞEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                          Secretarul General al Judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                           Adrian Robert IONESCU 
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