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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea solicitării adresată Comunei Vlădeni pentru trecerea unui bun imobil 

(teren), proprietate privată a acesteia, în proprietatea privată a Județului Ialomița 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 16742/2021 - T din 12.07.2021 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Local Vlădeni nr. 37 din 14.07.2021 privind aprobarea 

solicitării adresată Județului Ialomița pentru trecerea unui bun imobil (teren), proprietate 
privată a acestuia, în proprietatea privată a Comunei Vlădeni, 

Examinând: 
- Adresele Primăriei Vlădeni nr. 215 din 18.01.2019 și nr. 2732 din 06.07.2021; 
- Raportul de specialitate nr. 16792/2021 - N din 12.07.2021 al Direcţiei Achiziţii şi 

Patrimoniu; 
- Avizul nr. 16755/2021 - N din 12.07.2021 al Comisiei pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 16894/2021 - F din 13.07.2021 al Comisiei juridică, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Hotărârea Consiliului Local Vlădeni nr. 25 din 02.09.2015 privind aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vlădeni, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 - extrasul de Carte funciară nr. 26573 din 2021; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), art. 354, art. 355 și art. 360 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Codului Civil al României; 
 - prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Ialomița, aprobat prin hotărârea nr. 46 din 30.03.2021, 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 și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1(1) Se aprobă solicitarea adresată Comunei Vlădeni privind trecerea din 
domeniul privat al acesteia în domeniul privat al Județului Ialomița a bunului imobil, teren 
în suprafață de 20.000 mp, situat în Vlădeni, strada Mihai Viteazul, nr. 66 A. 
 (2) Datele de identificare a imobilului sunt prezentate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se împuterniceşte domnul Marian Pavel, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să întreprindă demersurile și să semneze toate documentele necesare în vederea 
preluării în proprietatea județului Ialomița a imobilului prevăzut la art. 1. 
 
 Art.3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată, spre ducere la îndeplinire, Direcției Achiziții și Patrimoniu, și, spre știință 
Consiliului Local al Comunei Vlădeni, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean 
Ialomița – Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”.  

 
 
 

          PREŞEDINTE,  
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