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PROJECT DE HOTARARE NR,___
privind aprobarea solicitdrii adresaté Comunei Viddeni pentru trecerea unui bun imobil
(teren), proprietate privatd a acesteia, in proprietatea privaté a Judetului lalomita

Consiliul Judetean ialomita,

Avand in vedere:

;

- Referatul de aprobare nr. ood
{2021 - 7
din
_&0#- 2021
af
Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita;
.
- Hotardrea Consiliului Local Viddeni nr. ___ din 14.07.2021 privind aprobarea
solicitdrii adresatd Judetului lalomita pentru trecerea unui bun imobil (teren), proprietate
privatd a acestuia, in proprietatea privatd a Comunei Viddeni,
Examinénd:
- Adresele Primériei Viddeni nr. 215 din 18.01.2019 si nr. 2732 din 06.07.2021;
- Raportul de speciatitate nr. AG LF
/2021 - AL din _ fe. 09-2021 al Directiei
Achizitii si
no
- Avizul nr.
(ow
/2021 - N. din AL
dt. 04-2071 al Comisiei pentru urbanism,
amenajareg teritoriului, dezvoltare regionald, protectia mediului si turism;
- Avizul nr.
/2021 -~ ___ din
.2021 al Comisiei juridicd, de
disciplind, drepturi, obligatii $i incompatibilitdti;
~ Hotardrea Consiliului Local Viddeni nr. 25 din 02.09.2015 privind aprobarea
inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniu! privat al Comunei Viddeni, cu modificdrile
si completédrile ulterioare;
- extrasul de Carte funciard nr. 26573 din 2021;

in conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (4) lit. d), art. 354, art. 355 si art. 360 din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
- prevederile Codului Civil al Roméniei;
~ prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean
lalomifta, aprobat prin hotdrérea nr. 46 din 30.03.2021, cu modificdrile $i completdrile
ulterioare,
c

ONSitiut Ui,

Nii
209009

Cod FP -07-02, ed. 2 vers. 0

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului- nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1{1) Se aprobd solicitarea adresatd Comunei Viddeni privind trecerea din
domeniul privat al acesteia in domeniul privat al Judetului lalomita a bunului imobil, teren
in suprafatd de 20.000 mp, situat in Viddeni, strada Mihai Viteazul, nr. 66 A.
(2) Datele de identificare a imobilului sunt prezentate in anexa care face parte
integrantd din prezenta hotdrére.
Art.2 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judetean
lalomita, sé intreprindd demersurile si sé semneze toate documentele necesare in vederea
preludrii in proprietatea judetului talomita a imobilului prevdzut la art. 1.
Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetuiui lalomita, prezenta hotdrdre va fi
comunicatd, spre ducere la indeplinire, Directiei Achizitii si Patrimoniu, si, spre stiinté
Consiliului Local al Comunei Viddeni, urmand a fi publicatd pe site-ul Consiliului Judetean
lalomita ~ Sectiunea “Monitorul Oficial al Judetului”.

PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul general judetuiui lalomita

ADRIAN RORERT INNECCH

Cod FP -07-02, ed. 2 vers. 0

Anexa la Hotirarea Consiliului Judetean Ialomifa nr.

DATE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil teren privat al Comunei Viddeni aflat in
intravilanul comunei

Nr.
Nr.
crt. | inventar

Valoare

Denumirea
bunalui

| Elemente de indentificare

de
inventar
(eura)

Auul
dobandirii

Situatia
Juridica
HCL. Vladent

1

-

Teren

Teren intravilan, situat in

fatravilan

intravilanul comunei Vlddeni.

S = 20.000 mp

78.600,00

1991

nr. 25 din
02.09.2015, cu

modificarile gi
completirile
ulterioare

Carte funciaris
nt. 26573
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotdrére privind aprobarea solicitdrii adresatd Comunei Viddeni pentru
trecerea unui bun imobil (teren), proprietate privatd a acesteia, in proprietatea privatd a
Judetului lalomita

- Prin proiectul de hotérdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean falomita se
propune aprobarea solicitarii adresata Comunei Viddeni pentru trecerea unui bun imobil
(teren), proprietate privatd a acesteia, in proprietatea privaté a Judetului lalomita.
Conform adreselor nr. 215 din 18.01.2019 si nr. 2732 din 06.07.2021 , Primdria
Comunei Viddeni fsi exprimd intentia de a extinde cimitirul din localitate, sens in care
propune efectuarea unui schimb de teren intre cele doud unitati administrative — teritoriale.
Din discutiile purtate cu reprezentantii fegali ai Comunei Viadeni, s-a identificat o
suprafatd de teren de 20 mii mp care este situatd in vecindtatea cimitirului din Comuna
Viddeni, fiind proprietatea privatd a Judetului lalomita, unde se poate realiza extinderea
cimitirulul.
Comuna Viddeni propune darea la schimb a unui teren tot in suprafatd de 20 mii mp
ce este situat in intravilanul localitatii, Terenul respectiv are datele de identificare prevdzute
in anexa la proiectul de hotdrdre, urmdnd ca ulterior sé fie inscris in inventarul bunurilor
imobile ce apartin domeniului privat al judetului ialomita.
In vederea respectdrii procedurilor legale de trecere a bunului imobil mentionat din
domeniul privat af Comunei Viddeni in domeniul privat al Judetului lalomita, prin proiectul de
hotdrdre, in acord cu dispozitiile Codului administrativ, se propune aprobarea cererii de
transfer.
De asemenea, este mandatat Presedintele Consiliului Judetean lalomita sd intreprindé
demersurile si sé semneze toate documentele necesare in vederea preludrii in proprietatea
judetului lalomita a imobilului in cauzd.
Constatdnd cd sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hotdrGrii in forma si continutul prezentate in project.
PRESEDINTE
. MARIAN PAVEL
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RAPORT
la proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii adresaté Comunei VlAdeni
pentru trecerea unui bun imobil, proprietatea privata a acesteia, in proprictatea
privata a Judetului lalomita

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii se propune aprobarea solicitarii privind
trecerea unui bun - teren aflat in intravilanul comunei Vladeni in suprafataé de 2,00 ha aflat
in domeniul privat al comunei Vladeni in domeniul privat al judetului Ialomita.
Prin adresa nr. 215 din 18.01.2019, Primaria comunei Vl&adeni a solicitat efectuarea

unui schimb de teren avand in vedere faptul c& in vecindtatea cimitirului comunal, Judetul
Ialomita detine un teren din categoria de folosinta arabil in suprafaté de 68.755 mp.
Dupa acordul de principiu al institutiei noastre privind schimbul de teren, pentru a da
curs solicitarit Primariei Vladeni a fost necesara dezmembrarea cartii funciare nr. 22383
pentrul imobilul -teren din proprietatea Judetului Ialomita. Dup& actul de dezlipire, lotul
compus din teren intravilan in suprafata de 20.000 mp s-a identificat cu numdrul cadastral
22574.
Totodataé Primaria Vladeni pentru terenul oferit ia schimb a solicitat dezmembrarea
unei carti funciare, rezultand un lot cu numarul cadastral 22585, teren tn suprafata de 20.000
mp situat in intravilanul aflat in domeniul privat al comunei, avand datele de identificare
prevazute in anexa la prezenta hotarare.
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Prin Hotararea Consiliului Local Vladeni nr. 28/16.06.2021 s-a aprobat cererea de
trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul privat al judetului Ialomita

in domeniul

privat al comunei Vladeni, in vederea extinderii cimitirului uman din localitate.

Potrivit prevederilor art. 360 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind
Codul Administrativ cu completirile ulterioare, trecerea unui bun din domeniul privat al
unei unitatii administrative teritoriale in domeniul privat al unitatii administrative teritoriale
se face la cererea consiliului local sau a consiliului
Anexam datele de identificare ale terenului ce face obiectul prezentului raport.
Fata de cele aratate mai sus, propunem promovarea proiectului de hotarare in vederea
dezbaterii si aprobarii acestuia.

Director executiv,

GheorgheProca

