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PROlECT DE HOTARARE NR.
privind trecerea in domeniul public al Judetului lalomita din domeniul public al
Munidpiului Slobozia a terenului în suprafată de 6.449 mp,
situat in Slobozia, str. Poligonului, nr. 20A
Consiliul Judetean
Avand în vedere:
- Hot6r6rea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public at
judetului talomiţa, precum 5i al municipiilor, ora5elor 5i comunelor din judetul lalomita;
- Hotă rcirea Consiliului Judetean lalornita nr. 156 din 29.09.2017 privind
modificarea şi completarea Anexei la Hotă r6rea Consillului Judetean Ialomita nr. 47 din
30.09.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alc6tuiesc domeniul public al
judetului lalomita in vederea actualizărli acestuia;
Hotără rea Consiliului Judetean lalomita nr. 226 din 25.11.2021 privind solicitarea
adresata Municipiului Slobozia pen tru trecerea unui bun imobil, pro prietate public6 a
acestuia, in pro prietatea public& a Judetului Ialomita;
- Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 345/21.12.2021 referitoare
la trecerea terenului in suprafat6 de 6.449 mp, situat in Slobozia, strada Poligonului, nr.
20A, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia in domeniul public at Judetului
lalomita;
- Referatul de aprobare nr.3.63-10
77.-- din 27.12.2021 al Pre5edintelui Consiliului
Judetean
Examin and:
- Raportul de specialitate nr. 4;f 5-7", /29j 1) din 27.12.2021 al Directiei Achizitii
Patrimoniu;
- Avizul nr.
/
din
2021 al Comisiei juridice, de disciplin6,
drepturi, obliga ţii si inconipatibilită ti;
- Avizul nr.
/
din
2021 al Comisiei economico-financiar ă si
agricultură;
În conformitate Cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) si lit. d), alin. (5) lit. f), art. 294 din 0.U.G. nr,
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile i completările ulterioare;
- prevederile art. 858, art. 860 alin. (1) si (2), art. 861 alin. (1) si (2) si ale art. 863 lit.
f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modific6rile si completările
ulterioare;
ConsIllul JudetOan lalornita
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Cod FP 47-06, ed. 2, vers.1

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgent-6 a Guvernului

nr. 57/2019privind Codul Administrativ, cu modifică rile şi completările ulterioare,
HOTARA Ş'TE:
Art.1 Se aprobă trecerea în domeniul public al Jude ţului lalomiţa din domeniul

public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafa ţă de 6.449 mp, situat Tn Slobozio,
strada Poligonului, nr. 20A, avand datele de identificare men ţionate in anexa care face
parte integrantă din prezenta hot ăreire.
Art.2 Se declară de interes public jude ţean bunul imobil prev ăzut la art. 1.
Art.3 Se cornpletează inventarul bunurilOr care alc ătuiesc domeniul public al

jude ţului lalomiţa, aprobat prin 1-totăr6rea Consiliului Jude ţean lalomiţa nr.
156/29.09.2017 privind modificarea i cornpletarea Anexei la Hot ăreirea Consiliului
Judeţean lalomiţa nr. 47 din 30.09.1999 privind insu şirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al judetului lalomi ţa in vederea actualizării acestuia, cu
modificările i cornpletă rile ulterioare, cu terenul prev ăzut la art. 1.
Art.4 Predarea preluarea terenului se face pe baz ă de protocol ?ncheiat intre

Municipiul Slobozia i Jude ţul lalomiţa Tn termen de maxim 10 zile de la data adopt ării
prezentei hotărerri.
Art.5 Prin grija Secretarului General al Jude ţului lalomiţa, prezenta hotăretre va fi

comunicată, spre ducere la indeplinire, Direc ţiei Achizi ţii i Patrimoniu şi Direcţiei Buget
Finan ţe din cadrul Consiliului Jude ţean lalomiţa i, spre .ştiin ţă, Municipiului Slobozia
lnstituţiei Prefectului — Jude ţul Ialomiţa urmand să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean lalomiţa, secţiunea "Monitorul Oficial al Jude ţului".
,

PREgDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Judetului lalomira
ADRIAN-ROBERT IONESCU
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/
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DATE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil teren in suprafatA de 6449 nip, situat in Slobozia, str.
Poligonului, nr. 20 A

Nr.

Codul de

Denumirea

crt.

clasificare

bunului

Elemente de indentificare

Valoare de

Anul

inventar

dob ă ndi

Situaila Juridic ă

rii

1291

1.6.2.
eren fotbal

Amplasament- Str.
Poligonului, 20 A
Vecin ătăti:
N domeniul public al
T
Judetutui lalomi;a;
5 — SC Romsilva SRL;
E — strada Poligonului;
V- domeniul privat al
Municipiului Slobozia
Suprafata = 6.449 mp
—

70.860,96
lei

1990

Proprietatea public ă a
municipiul Slobozia HCL
282/2021, CF nr. 40209
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REFERAT DE APROBARE
privind trecerea in domeniul public al Jude ţului Ialomita din domeniul public al
Municipiului Slobozia a terenului in suprafat ă de 6.449 mp,
situat in Slobozia, strada Poligonului, nr. 20A
Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii se propune trecerea in domeniul public al
Judeţului Talomiţ a din domeniul public at Municipiului Slobozia a terenului in suprafa ţă. de
6.449 mp, situat in Slobozia, strada Poligonului, nr. 20A.
Consiliul Judetean Ialomi ţa, in calitate de autoritate public ă judetean ă, are printre
atribuţiile conferite de Codul administrativ i obliga ţia de a asigura cadrul necesar de furnizare a
serviciilor publice de interes judetean in domeniul sportului.
Din experienta acumulat ă in ultimii ani de implementare a programului „Promovarea
sportului de performant ă" şi dup ă consultarea tuturor factorilor implica ţi in acţiunile sportive
competitionale, a rezultat necesitatea realiz ării unei baze sportive complexe de antrenament,
care lipseşte cluburilor sportive cc activeaz ă in judeţul
Urmare discutiilor purtate cu reprezentan ţii legali ai Municipiului Slobozia, potrivit HCJ
nr.228/25.11.2021 s-a trecut in domeniul public al Judetului Ialomita din domeniul public al
Municipiului Slobozia terenul in suprafa ţă de 15.300 mp, situat in Slobozia, str. Poligonului,
pentru construirea unei baze sportive cc va putea fi utilizat ă de echipe i cluburi sportive din
judetul nostru.
Potrivit intentiilor de dezvoltare a zonei manifestate de Consiliul Jude ţean Ialomiţa
Consiliul local Slobozia ş i-a manifestat acordul de a trece din domeniul public al municipiului
Slobozia in domeniul public al judetului Ialomi ţa şi a suprafeţei de 6.449 m.p. situat in imediata
vecinătate a terenului transferat ini ţ ial astfel incat complexul sportiv cc va fi construit s ă
beneficieze de saficient spaţiu pentru realizarea tuturor func ţiunilor necesare.
Astfel, Consiliul Jude ţean Ialomiţa, prin Hotărarea Consiliului Jude ţean Ialomita nr. 226
din 25.11.2021 privind solicitarea adresat ă Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun
imobil, proprietate pub lic ă a acestuia, in proprietatea public ă a Judetului Ialomita, a initiat
demersurile pentru preluarea in domeniul public şi a terenului in suprafaţă de 6.449 mp, in
vederea realiz ării unei baze sportive jude ţene de antrenament fotbal, jar Consiliul Local al
Municipiului Slobozia a adoptat Hotărarea nr. 345/21.12.2021 referitoare la trecerea terenului in
supărafaţă de 6.449 mp, situat in Slobozia, strada Poligonului, nr. 20A, din domeniul public al
Municipiului Slobozia in domeniul public at Jude ţului Ialomita.

De asemenea prin proiectul de hotărăre se propune ca bunul imobil să devină unul de
interes public judetean, urmănd a fi inseris in inventarul bunurilor care aleătuiese domeniul
public al judeţului Ialomita.
Constatănd că sunt intrunite conditiile de necesitate si oportunitate, propun Consiliului
Judetean Ialomita adoptarea hot ărkii in forma şi eontinutul prezentate in project.
PRE$EDINTE,
MARIAN PA L

Consilial Judetean ialomita
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RAPORT
la proiectul de hot ărare privind trecerea in domeniul public al Jude ţului Ialomiţa din domeniul public al
Municipiului Slobozia a terenului in suprafa ţă de 6449 mp, situat in Slobozia, str. Poligonului, nr. 20 A

Consiliul Judeţean Ialomiţa după intrarea in vigoare a Ordinului nr. 664/2018 care a permis
autorităţilor publice judeţene să participe şi să contribuie la finan ţarea proiectelor ş i programelor sportive
de utilitate publică, pentru a asigura cadrul necesar de furnizare a serviciilor publice de interes jude ţean in
domeniul sportului a purtat discu ţii cu reprezentanţii legali ai Municipiului Slobozia care au identificat o
suprafaţă de 6449 mp pe care se poate construi o baz ă sportivă judeţeană de antrenament - fotbal, teren
proprietate public ă a municipiului Slobozia.
Pentru iniţierea acestui demers, Consiliul Jude ţean Ialomiţa prin Hotărarea nr. 226/25.11.2021 a
aprobat solicitarea adresat ă Municipiului Slobozia privind trecerea din domeniul public al acestuia in
domeniul public al Jude ţului Ialomiţa a bunului irnobil, teren in suprafa ţă de 6449 mp, situat in Slobozia,
strada Poligonului, nr. 20 A in scopul realiz ării unei baze sportive judeţene de antrenament- fotbal.
Ulterior Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin Hot ărărea nr. 345/21.12.2021 a aprobat
trecerea din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia in domeniul public al Jude ţului lalomiţa a
terenului inscris in Cartea funciar ă nr. 40209.
Conform dispoziţiilor art. 294 alin (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modific ările i completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al and
unităti adtninistrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judet in domeniul public al judetului respectiv
se face la cererea consiliului judetean, prin hotărdre a consiliului local al comunei, al orayului sau al
municipiului, dupei caz.
In urma adoptării celor două acte administrative men ţionate anterior, pentru finalizarea
procedurii administrative se impune adoptarea unei hot ărări a Consiliului Judeţean Ialomiţa prin care s ă se
aprobe trecerea in domeniul public al fude ţului Ialomiţa din domeniul public al Municipiului Slobozia a
terenului in suprafaţă de 6449 mp sititat in Slobozia, str. Poligortului, nr. 20 A, inscrierea acestui bun in
inventarul bunurilor aparfirfdnd domeniului public jude ţean, pentru destinaţia de amenaj are baz ă sportivă
judeţeană de antrenament fotbal.
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