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PROIECT DE HOL4RARE Ni?. 	 
privind soficitarea adresatei Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate publicei 

a acestuia, in proprietatea publicei a Judetului Ialomita 

Consiliul Judetean 
Avdnd vedere; 
- Referatul de aprobare nr.  0044°  72021 -  I  din  4 .11.2021 at Preyedintelui Consiliului 

Judeţ ean 
Examindnd: 

Raportul de specialitate nr.  ot75-0,1 72021 -  /2-  din ,1,6  .11.2021 at Directiei 
Patrimoniu; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.11.2021 at Comisiei economico - financiare ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	72021 - 	 din 	.11.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională , protecţ ia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.11.2021 al Comisiei juridică , de disciplină , drepturi, 

obligatii ş i incompatibilitati; 
- Hotă rdrea Guvernului nr. 95872016 privind rnodificarea ş i completarea anexei la Hotă rdrea 

Consilittlui Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcă tuiesc domeniul public 
al Municipiului Slobozia, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

- Hotă rdrea Consiliului Local Slobozia nr. 282728.10,2021 privind modificarea ş i completarea 
HCL nr. 103728.07.2011 privind modificarea ş i inlocuirea Anexei la Hotă rdrea Consiliului Local nr. 
8372001 prin care se stabilesc inventarele care alc tuies c domeniul 
public al Municipiului Slobozia, cu modific ă rile i completă rile ulterioare ; 

- Hotă rdrea Consiliului Juderean ialomita nr. 146730.08.2021 privind trecerea in domeniul public 
al Judejului Ialomita din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului in suprafagi de 15.300 mp, 
situat in Slobozia, strada Poligonului, nr. 20; 

În conformitate cu; 
- prevederile art.173 alin. (1) lit. d) i alin,(5) lit. f), art. 285 lit, a) si art. 294 din. (3)-(7) din 

Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 5772019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

prevederile Codului Civil al Romdniei; 
- prevederile Regulamentului de organizare ş i func ţ ionare a Consiliului Judetean Ialomija, 

aprobat prin hotă rdrea nr. 46 din 30.03.2021, en modificeirile si complet ă rile ulterioare, 
In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonama de Urgentă  a Guvernului nr. 5772019 privind 

Codul adrninistrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

Conalllul Judetean lalomita 

Ull 11 o110 1 1  Cod FP .07.05, vors.1 

 



HOTAR4.5`TE: 

Art.1(1) Se aprobă  solicitarea adresată  Municipiului Slobozia privind trecerea din domeniul 
public al acestuia in domeniul public al Judefului Ialomita a bun ului imobil, teren in suprafată  de 
6.449,00 mp, situat în Slobozia, strada Poligonului, in scopul realiză rii unei baze sportive judetene de 
antrenament - fotbal. 

(2) Datele de identificare a imobilului sum prezentate in anexa care face parte integrantă  din 
prezenta hot& 'are, 

Art.2 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judetean Ialomi ţ a, se"( 
intreprindei demersurile ş i să  semneze toate documentele necesare in vederea prelueirii in proprietatea 
judetului lalomita a imobihdui preveizut la art. 1). 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului 	prezenta hotă rdre va comunicată , 
spre ducere la indeplinire, Directiei Achizitii ş i Patrimoniu, ş i, spre stiintd Consiliului Local al 
Municipiului Slobozia, urnidnd a Ji publicată  pe Consiliului Judelean Ialomita — Sectiunea 
"Monitorul Oficial al Judetului". 

	

PRE$EDINTE 
	

AVIZAT, 
Seeretarul general jude ţ ului Ialomita 

	

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 

DIG 

Cod FP -07-06, vers.1 



Anexei la HCJ nr. 	/ .11.2021 

Nr. 
ert 

Cadul de 
elasificare  

Denumirea 
Bun  ului 

Etemente de 
identificare 

Anul 
dobdndirii 

Valaare 
de 

Inventor 
(lei) 

Situatia 
Juridied 
actuald 

I 1.6.2 
Teren 

Zone .' agrement 
Pen i 

Ampasamet-
Sir.Poligomilui 
Vecindati : 
N-Domeniul public 
UAT falomita 
S -Domeniul public 
UAT Slobozia 
V- Drum De 437 
S -Domeniul public 
UAT Slobozia 
Sprafatd : 6.449,00 mp 

1990 70.860,96 
HCL. nr. 

282/28.10.2021 
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Nr,2 	,902,-7/  iq  .11.2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rtire privind solicitarea adresatd Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun 

imobil, proprietate public ă  a acestuia, in proprietatea public(' a Judelului Ialomila 

Prin proiectul de hotă reire supus dezbaterii plenului Consiliului Judeţean lalomita se propune 
aprobarea solicită rii adresatei Municipiuhii Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate publică  
a acestuia, în proprietatea publică  a Judetului lalomila. 

In calita tea sa de autoritate publică  judeteană , Consiliul Judetean Ialomiţa are prin atribuţ iile 
conferite de Codul administrativ ş i obligaţ ia de a asigura cadrul necesar de fitrnizare a serviciilor publice 
de interes judetean in domeniul sportului. in acest context, in cursul anului 2021, Municipiul Slobozia a 
apro bat trecerea din proprietatea sa publică  in cea a Judeţ ului Ialomita, a unui bun imobil in suprafaţă  
de 15.300 mp necesar mnJiin ţă rii unei haze sportive. Motivatia a avid la bază  proiectele ş i acţ iunile 
sportive de interes judeţean de sunt finantate anual de Consiliul Judeţean Ialomiţa, prin implementarea 
"Programului national de promovare a practică rii ş i dezvolteirii sportului de performanţ  ", conform 
Ordinului nr. 66412018. 

Realizarea unei baze sportive complexe de antrenament in municipiul Slobozia, care in prezent 
lipseste cluburilor sportive, va contribui la performanta sportive"' în diferite sporturi practicate, in general, 
in aer liber. Dup:ă  consultarea actor/ion implicaţ i in acţ iunile sportive competitionale, a retesit că , pentru 
o bază  sportivei modern ă , care să  respecte toate standardele tehnice in domeniu, este nevoie de o 
suprafată  mult mai mare de teren deceit cea de 15.300 mp transferatei initial in domeniul public al 
judeţ ului lalomiţ a. Din acest mot/v, prin proiectul de hoteireire se propane transmiterea unei solicită ri 
Municiptului Slobozia de a suplimenta aceast ă  suprafaţă  de teren /mobil cu 6.449,00 mp, situat in strada 
Poligonului, teren alipit de cel deja transferat. 

Terenul respectiv, ca  i eel initial trecut în domeniul public al Judeţ ului Ialomiţ a, va deveni until 
de uz i inheres public jude ţean, urmand ca, ulterior, să  fie inscris in inventarul bunurilor /mobile cc 
aparţ in domeniului public al judetului Ialomiţa. 

În vederea respect ă rii procedurilor legale de trecere a bunului /mobil menţ ionat din domeniul 
public al Municipiului Slobozia în domeniul public al Judeţ ului Ialomiţ a, prin proiectul de hotă reire, in 
acord cu dispoziţ itle Codului administrativ, se propane aprobarea cererii de transfer. 

De asemenea, este mandatat Presedintek Consiliului Judeţean Ialomiţa să  intreprindd 
demersurile i să  semneze toate documentele necesare in vederea prelu ă rii in proprietatea judeţ ului 
Talomita a imobilului in cauză . 

Constată nd că  sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judeţean Ialomita adoptarea hotă relrii in forma si conţ inutul prezentate in protect. 

 

Conalllui Jude earl lalomita 
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Tehnoredactat 
Dogaru Julian 
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RAP ORT 
la pro iectul de hotă ră re privind solicitarea adresată  Municipiului Slobozia 

pentru trecerea unui bun 'mobil, proprietate public ă  a acestuia, 
proprietatea publică  a Judeţ ultd Ialotniţ a 

În calitatea sa de autoritate public ă  judetean ă , Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a are prin 
atribuţ iile conferite de Codul administrativ ş i obligaţ ia de a asigura cadrul necesar de fumizare 
a serviciilor publice de interes jude ţ ean in domeniul sportului. in acest context, coroborat cu 
prevederile legale in materia acord ă rii finanţă rilor nerambursabile de la bugetul jude ţ ului, 
Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a a contribuit la realizarea pro iectelor ş i ac ţ iunilor sportive de interes 
judeţ ean, prin asocierea cu persoane fizice ş i juridice fă ră  scop patrimonial. Implicarea in 
activit ăţ ile sportive a luat amploare odat ă  cu intrarea in vigoare a Ordinului nr. 664/2018, care 
a permis autorit ăţ ilor publice jude ţ ene să  participe ş i să  contribuie la finan ţ area proiectelor ş i 
programelor sportive de utilitate public ă . 

Din experienţ a acumulată  în ultimii ani de imp lementare a programului „Promovarea 
sportului de performanţă .", ş i du$ consultarea tuturor actorilor implica ţ i In acţ iunile sportive 
competi ţ ionale, a reie ş it necesitatea realiz ă rii unei baze sportive complexe de antrenament, care 
lipseş te cluburilor sportive cc activeaz ă  in jude ţ ul Ialomiţ a. 

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a define în inventar domeniului public un teren in suprafa ţă  
de 15.300,00 mp, iar pentru dezvoltarea unei baze sportive jude ţ ene de antrenament-fotbal 
modernă , este necesară  suplimentarea acestuia. in acest sens se propune solicitarea c ă tre 
Municipiul Slobozia a suprafe ţ ei de teren de 6.449,00 mp situat in vecin ă tatea acestui teren. 

Terenul respectiv, având datele de identificare prev ă zute in anexa la HCL Slobozia nr. 
282/28.10.2021, ar urma, în eventualitatea aprob ă rii acestui transfer, s ă  devină  unul de uz 
interes public jude ţ ean, urmilnd ca ulterior s ă  fie inscris in inventarul bunurilor imobile cc 
aparţ in domeniului public al jude ţ ului Ialomi ţ a. 

Având in vedere cele prezentate solicit ă m spre aprobarea pro iectul de hot ă rdre privind 
solicitarea adresat ă  Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate public ă  
a acestuia, in proprietatea public ă  a Jude ţ ului Ialomi ţ a. 

Director Executiv 
Gheorg PROCA 

Cot-1310W Judetean lalomita 
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