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H O T Ă R Â R E 
privind trecerea din domeniul privat al Județului Ialomița în domeniul privat al  

Comunei Vlădeni a terenului în suprafață de 20.000 mp situat în intravilanul  
Comunei Vlădeni, înscris în CF nr. 22574 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 23639/2021 – F din 05.10.2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- 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, 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 135 din 15.07.2021 privind aprobarea 
solicitării adresată Comunei Vlădeni pentru trecerea unui bun imobil (teren), proprietate 
privată a acesteia, în proprietatea privată a Județului Ialomița; 

- Hotărârea Consiliului Local Vlădeni nr. 47 din 28.09.2021 privind trecerea din domeniul 
privat al Comunei Vlădeni în domeniul privat al Județului Ialomița a terenului în suprafață                               
de 20.000 mp situat în Vlădeni, strada Mihai Viteazul, nr. 66A; 
 - Raportul de specialitate nr. 23744/2021 - H din 06.10.2021 al Direcţiei Achiziţii şi 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 25585/2021 - D din 26.10.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

- Avizul nr. 25435/2021 - T din 25.10.2021  al Comisiei economico-financiare  și 
agricultură, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. q), art. 354 și art. 360 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Titlului II – Proprietatea privată a Cărții a III-a din Codul Civil; 
- 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 şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1(1) Se ia act de Hotărârea Consiliului Local Vlădeni nr. 47 din 28.09.2021 privind 
trecerea din domeniul privat al Comunei Vlădeni în domeniul privat al Județului Ialomița a 
terenului în suprafață de 20.000 mp situat în Vlădeni, strada Mihai Viteazul, nr. 66A. 

(2) Datele de identificare a imobilului sunt prezentate în anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



Cod FP – 07 – 06, Ed 2 vers0 

 

 

 
Art.2(1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al Județului Ialomița în domeniul privat 

al Comunei Vlădeni a terenului în suprafață de 20.000 mp situat în intravilanul Comunei 
Vlădeni, înscris în CF nr. 22574. 
 (2) Datele de identificare a imobilului sunt prezentate în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3 Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al județului Ialomița va fi 
modificat în mod corespunzător, în condițiile art. 1 și 2. 

 
          Art.4(1) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 și 2 se va face pe bază de 
protocol de predare-preluare pentru fiecare teren în parte, în termen de maximum 10 zile de la 
data comunicării prezentei hotărâri către Comuna Vlădeni. 

(2) În termenul prevăzut la alineatul (1), Comuna Vlădeni va efectua și plata către 
bugetul Județului Ialomița a sumei de 800 euro, reprezentând diferența dintre valoarea de 
inventar a terenului aflat în domeniul Județului Ialomița și valoarea de inventar a terenului 
aflat în domeniul privat al Comunei Vlădeni, astfel cum aceasta rezultă din anexele nr. 1 și 2. 

 
           Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vlădeni, 
Direcției Achiziții și Patrimoniu, Direcției Buget Finanțe și, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea 
”Monitorul Oficial al Judeţului”. 
 

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