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PROIECT DE HOTĂR4RE Ni?.
privind treeerea din domeniul privat at Judetului Ialomita in domeniul privat al Comunei Vliideni a
terenului în suprafată de 20.000 mp situat in intravilanul Comunei Vleideni, inscris în CF nr. 22574
Consiliul Judelean Ialomiţa,
Aveind in vedere;
- Referatul de aprobare nr. 023633 72021- F din ,05: ł.Ů. 2021 al Presedintelui Consiliului
Judelean
Exarninand:
- Hoteirarea Consiliului Local Vleideni nr. 37 din 14.07.2021 privind aprobarea solicitării
adrescitet' Judeţului Ialomiţa pentru trecerea unui bun /mobil (teren), proprietate privatil a acestuia, in
proprietatea privata a Comunei Vadeni,
- Hoteirdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr, 135 din 15.07,2021 privind aprobarea solicitării
adresatei Cornunei Vleideni pentru trecerea unui bun /mobil (teren), proprietate privatei a acesteia, în
proprietatea private' a Judeţului Ialomiţa;
- Hoteireirea Consiliului Local Vleideni nr. 47 din 28.09.2021 privind trecerea din domeniul
privat al Comunei Vleideni în domeniul pr/vat al Judeţului kdomiţa a terenului in suprafaţei
de 20.000 mp situat în Vl ădeni, strada Mihai Viteazul, nr. 66A;
- Raportul de specialitate nr.026*4'4' /2021-4' din OG , ( 0 2021 al Direcţiei
Pcztrimoniu;
- Avizul nr. nr.
/2021din
2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regionalei, protecţia mediului şi turism;
- Avizul nr. nr.
72021din
2021 al Comisiei economicofinanciare şi
agriculturei,
In conformitate Cu..
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. c), aim. (5) lit. q), art. 354 si art. 360 din Ordonanţa de
Urgenţ d a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si complet ările
ulterioare;
- prevederile Titlului II — Proprietatea privatci a Cetrţii a III-a din Codul Civil;
- prevederile Regulan2entului de organizare funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa,
aprobat prin hoteirfirea nr. 46din 30.03.2021, cu modificeirile şi completeirile ulterioare,
In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţei a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificeirile şi completeirile ulterioare,

HOT4R4,,VTE:
Art.1(1) Se ia act de Hoteirarea Consiliului Local Vleideni nr. 47 din 28.09.2021 privind treeerea
din domeniul pr/vat al Comunei Vleideni in domeniul pr/vat al Jude ţului Ialomiţa a terenului in
suprafatci de 20.000 nip situat ín Vleideni, strada Mihai Viteazul, nr. 66A.
(2) Datele de identificare a imobilului stint prezentate în anexa nr. 1 care face parte integrantii
din prezenta hotărare.
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Art.2(1) Se aprobei trecerea din domeniul pr/vat al Judeţului lalomiţa in domeniul pr/vat al
Comunei Vleideni a terenului în suprafaţă de 20.000 mp situat in intravilanul Comunei Vl ădeni, inscris
in CF nr. 22574.
(2) Datele de identificare a imobilului sunt prezentate in anexa nr, 2 care face parte integrantă
din prezenta hotărăre.
Art.3 Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa va fi modificat in
mod corespunz ător, n condiţille art. 1 şi 2.
Art.4(1) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 şi 2 se va face pe baz ă de protocol
de predare-preluare pentru fiecare teren 'in parte, in termen de maximum 10 zile de la data cornunicării
prezentei hoteirdri către Comuna
(2) in termenul preveizut la alineatul (1), Comma Vleideni va efectua şi plata ceitre bugetul
Judeţului lalomiţa a sumei de 800 euro, reprezentănd diferenţa dintre valoarea de inventar a terenului
aflat in dorneniul Judeţului Ialomiţa vcdoarea de inventar a terenului allat in domeniul pr/vatal
Comunei Vl ădeni, astfel cum aceasta rezultă din anexele nr. 1 şi 2.
Art.5 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomita, prezenta hoteirăre se va comunica,
spre ducere la indeplinire, Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Vleideni, Direc ţiei
Patrimoniu, Direcţiei Buget Finanţe ş i, spre stiintă, Instituţiei Prefectului — Judeţul kdomiţa, urmănd să
fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea "Monitorul Oficial al Judeţului",
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AVIZAT,
Secretarul general al judetului
Adrian Robert IONESCU
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Anexa nr.

la Hotărărea Consiliului Judetean Ialomita nr,

4

DATE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil teren privat at Comunei Vl ădeni aflat in
intravilanul comunei
Valoare
Nr.
ert.

1

Nr.
Inventar

-

Denumirea
burtului

Tenn
intravilan

Elemente de indentificare

Teren intravilan, situat in
intravilanul comunei Vl ădeni.
8 = 20.000 mp

de

Anvil

inventar
(euro)

dobAndiril

78.600,00

1991

Situatia
Juridiell
H.C.L. Vlădeni
nr, 25 din
02,09.2015, cu
modificările şi
completările
ulterioare

Carte funded
nr. 26573

Anexa

la Hotărărea Consiliului Jucletean Ialomita nr.

DATE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil teren privat at Judeţului Ialomiţa aflat in
intravilanul comunei Vlădeni

Nr.
crt.

1

NI%
inventar

-

Denumirea
bunutui

Teren
intravilan

Elemente de indentificare

Teren intravilan, situat in
intravi1anul comunei Vlădeni.
S = 20,000 mp

VaIoare
de
inventar
(euro)

79.400,00

Anul
dobiindirii

2002

Situatia
Juridic ă
H.G. nr.
1063/2002
H.C.J, nr,
54/2010
H.C.J. nr. 103/
27.09.2018
Carte funciară
nr. 22574
Vlădeni
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hot ărtire privind treeerea din domeniul privat al Judetului Ialomita in domeniul
privat Comunei Vl ădeni a terenului in suprafat ă de 20.000 mp situat in intravilanul Comunei
Vlădeni, inscris in CF nr. 22574

Prin proiectul de hotăreire supus dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Talomiţa se
propune aprobarea trecerii din domeniul pri vat al Judeţului lalomiţa in domeniul privat al Comunei
Vleideni a terenului în suprafaţă de 20.000 nip situat in intravilanul Cornunei Vlădeni, inscris
in CF nr. 22574,
incă din anul 2019, Primăria Cornunei Vleideni
manifestat inten ţia de a extinde cimitirul
din localitate, sens in care a propus efectuarea unui schimb de teren cu Judeţul Ialomiţa. Din
discuţiile purtate cu reprezentanţii legali ai Comunei Vlădeni, s-a identificat o suprafaţă de teren de
20.000 nip situată in vecin ătatea cimitirului din localitate, pe care se poate realiza extinderea
acestuia. Terenul fn cauzei se află în proprietatea privată a Judeţului Ialomiţa.
Procedura reglementată de Codul administrativ referitoare la trecerea unui bun imobil din
domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale in domeniul privat al altei unităţi
administrativ-teritoriale a fast demarată in cursul lunii iulie 2021, atunci cănd Consiliul Local
Vl ădeni a adoptat hotărărea itr. 37/14.07.2021, jar Consiliul Judeţean Ialomiţa hotăreirea
nr. 135115.07.2021.
In etapa a doua a procedurii, fiecare autoritate deliberativă trebuie să adopte hotărărea de
trecere din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale ce o reprezintă şi care deţine bunul in
proprietate, în domeniul privat al celeilalte unităţi administrativ-teritoriale.
In contextual legal menţionat, prin pro iectul de hoteireire se ia act de trecerea din domeniul
privat al Comunei Vl ădeni în domeniul privat al Judeţului lalomiţa a unui teren in suprafaţă de
20.000 nip, pe de o parte, jar pe de altă pane, se aprobă trecerea din domeniul privat al Judelului
Ialomiţa domeniul privat al Comunei Vlădeni a unui teren cu aceea# suprafaţă, dar cu o valoare
mai mare cu 800 euro faţă de a primului. De asemenea, Comuna Vleideni se oblig ă a plăteascei
Judeţului Talomiţa ace astă sum ă
Constatănd că sunt indeplinite condiţille de necesitate şi de oportunitate, propun Consiliului
Judeţean lalomiţa adoptarea hotărării in forma qi conţinutul prezentate in proiect.

Tehnoredactat
Dogaru Julian

Consiliul JUdetean lalomita
1,1111111

IIlI

10000090 21

embor

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230.250
-----^,^^

1 CA

CERFIFIFD rAMPN ľ sysTEm

web: www.cIcnetro

Slabozia - Plata Revolutlei Nr. 1

cjcnetro

-,--•-..

DIRECŢIA ACHIZIŢII Ş I PATRIMONIU

ROMANIA
CONSILIUL JUEA,N. ,.
INTRARE

-,---.-- NR
IE
'

HA

2c

202.. Iuna

RAPORT
la proieetul de hot ă răre privind treeerea din domeniul privat at Jude ţului Ialomiţa
in domeniul privat al Comunei Vl ădeni a terenului in suprafa ţă de 20.000 nip situat
in intravilanul Comunei Vlădeni, inseris in CF nr. 22574

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propune aprobarea trecerii

din

domeniul privat al Judeţului Talomiţa in domeniul privat al Comunei Vlădeni a terenului in
suprafaţă de 20.000 mp situat in intravilanul Comunei Vl ădeni, inscris in CF nr. 22574.
Prin adresa nr. 215 din 18.01.2019, Prim ăria comunei Vlădeni a solicitat efectuarea
unui schimb de teren av ănd in vedere faptul c ă in vecinătatea cimitirului comunal, Jude ţul
Ialomiţa deţine un teren din categoria de folosinţă arabil in suprafaţă de 68.755 mp.
După acordul de principiu al instituţiei noastre privind schimbul de teren, pentru a da

curs solicitării Primăriei Vlădeni a fast necesar ă dezmembrarea c ărţii funciare nr. 22383
pentrul imobilul -teren din proprietatea Tudetului Ialomi ţa. După actul de dezlipire, lotul
compus din teren intravilan in suprafată de 20.000 mp s-a identificat cu num ărul cadastral
22574.
Totodată Primăria Vlădeni oferă la schimb un teren avănd aceeaşi suprafată realizănd
dezmembrarea unei c ărţi funciare, rezult ănd un lot cu numărul cadastral 22585.
Pentru continuarea procedurii de efectuare a schimbului de imobile, terenurile au
fost evaluate pentru a se determina valoarea actual ă de inventar a acestora.

Consiliul Jf.idet4n
1alomita

10000090073

intruck diferenţa de valoare dintre cele cloud terenuri rezultată din rapoartele de
evaluare este de 800 de euro prin hotardrea consiliului local al comunei Vlădeni de aprobare

a trecerii terenului din domeniul privat at U.A.T. Vlădeni in domeniul privat al Judetului
Talomiţa se regăseşte şi acordul privind plata acestei sume Care bugetul judeţului Ialomiţa.

De asemenea pentru trecerea terenului in suprafaţă. de 20.000 mp din domeniul privat
al judeţului in domeniul privat al comunei Vlădeni este necesar ă adoptarea acestui proiect
de hotărdre de către plenul Consiliului Jude ţean Ialomiţ a potrivit prevederilor art. 360 din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu complet ările
ulterioare.
Anexăm datele de identificare ale terenurilor cc fac obiectul prezentului raport.
Faţă de cele arătate mai sus, propunem promovarea proiectului de hotărare in vederea
dezbaterii i aprobării acestuia.

Director executiv,
Ghel ghe Proca
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