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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 33544 a terenului  

intravilan aferent bunului imobil ”Spitalul Județean de Urgență Slobozia”  
din domeniul public al județului Ialomița 

 

Consiliul Județean Ialomița,  
Având în vedere:  

 - Referatul de aprobare nr. 25279/2021 - H din 22.10.2021 a Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița; 

 - Avizul Ministerului Sănătății acordat prin adresa nr. 10876/30.07.2021; 
 - Avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație acordat prin 

adresa nr. 113365/23.09.2021, 
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 95 din 22.04.2021 

referitoare la înaintarea unei cereri către Consiliul Județean Ialomița cu privire la trecerea 
terenului în suprafață de 460 mp, situat în Slobozia, Aleea Chimiei, din domeniul public al 
Județului Ialomița în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia, 

Examinând:  
- Raportul de specialitate nr. 25287/2021 – J  din 22.10.2021 al Direcției Achiziții și 

Patrimoniu;  
- Avizul nr. 25482/2021 - X din 25.10.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligații și incompatibilități;   
- Raportul nr. 25582/2021 - N din 26.10.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism, 
În conformitate cu:  
- prevederile art. 879 și art. 880 din Codul Civil, republicat; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului          

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 23 lit. e), art. 132 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din 

Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 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 aprobă dezmembrarea terenului intravilan aferent bunului imobil ”Spitalul 

Județean de Urgență Slobozia” din domeniul public al județului Ialomița, cu număr 
cadastral 33544, având suprafața măsurată de 46757,00 mp, în 2(două) loturi, astfel: 

a) Lotul 1 - cartea funciară nr. 40154, având suprafața de 46.297,00 mp; 
b) Lotul nr. 2 – cartea funciară nr. 40155, având suprafața de 460,00 mp.  
 
Art.2 Reprezentarea grafică a celor două loturi de teren este evidențiată în 

documentația cadastrală anexată la prezenta hotărâre.  
 
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița, domnul Marian 

Pavel, să semneze orice documente privind operațiunea de dezmembrare a bunului imobil 
menționat la art. 1, inclusiv cele în formă autentică. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.5 Prin grija Direcției Coordonare Organizare prezenta hotărâre va fi comunicată 

direcțiilor de specialitate implicate, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean 
Ialomița.  

 
  

                  PREŞEDINTE  
               MARIAN PAVEL 
                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                           Secretarul general judeţului Ialomiţa  
                                       Adrian Robert IONESCU 
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