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H O T Ă R Â R E  
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia județeană 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomița 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare  nr. 6039/2021 – F din 11.03..2021 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 3981/10.03.2021 a Instituției Prefectului - Județul Ialomița; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.192/27.11.2020 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia județeană pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomița; 
 - Adresa nr. 2734/09.03.2021 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Ialomița;  

- Raportul de specialitate nr. 6157/2021 – B din 12.03.2021 al Direcţiei 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 7474/2021 – B din 29.03.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 7532/2021 – Z din 29.03.2021 al Comisiei juridice, de  disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 

- Procesul – verbal nr. ______/2021 - __ din 30.03.2021 al Comisiei speciale de 
numărare a voturilor în cazul voturilor adoptate cu vot secret, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 coroborat cu art. 139 alin. (4) – (9) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii   nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole si celor forestiere; 
 - prevederile art.4 alin. (1) lit. h) din Regulamentul   privind procedura de 
constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privata asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de 
proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare,  
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului                                          
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1 Se desemnează domnul Petre Gigi  în calitate de reprezentant al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor Ialomiţa. 
 
 Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 
Consiliului Județean Ialomița nr.192/27.11.2020 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Ialomița în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Ialomița. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
  
 Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire persoanei nominalizate la art. 1), și, spre știință, 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița și Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Ialomiţa, urmând a fi 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    
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 49                                                                                                                                                                                          Rd/Oc     
Adoptată la Slobozia                                                 DIG 
Astăzi 30.03.2021                                                     2 ex. 
 

 


