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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
privind trecerea din domeniul public al Judetului Ialomita in domeniul public al
Municipiului Slobozia a terenurilor in suprafat ă de 15.300 mp, respectiv 6.449 mp, situate
in Slobozia, str. Poligonului, nr. 20, respectiv nr. 20A

Consiliul Judeţean Ialomi ţa,
Avand in vedere:
Hotărdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa or. 146 din 30.08.2021 privind trecerea în
domeniul public al Jude ţului Ialomiţa din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului in
suprafat ă. de 15.300 mp, situat in Slobozia, str. Poligonului, or. 20;
- Hotărdrea Consiliului Jude ţean ialomiţa nr. 273 din 28.122021 privind trecerea in
domeniul public al Judetului Ialomi ţa din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului in
suprafaţă de 6.449 mp, situat in Slobozia, str. oligonului, or. 20A; 24
- Referatul de aprobare nr. /3XP 2.0„ez /din /9_ 0 5"?')al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examindnd:
- Rap ortul de special itate nr. /33.Z
Cdin20,Ore/V2 al Direc ţiei
Patrimoniu;
- Avizul or.
din
al Comisiei juridice, de disciplin ă, drepturi,
obligaţii i incompatibilităţi;
Avizul nr.
din
al Comisiei economico-fmanciară. i agricultură;
- Avizul or.
din
al Comisiei de urbanism, amenaj area teritoriului,
dezvoltare regional ă, protecţia mediului şi turism;
In conformitate Cu:
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. c), art. 294 alin. (2) şi aim. (4) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modific ările i completările ulterioare;
prevederile art. 858, art. 860 aim. (1) şi (2), art. 861 OM. (1) şi (2) din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urge*. a Guvernului nr.
57/2019privind Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art.1 Sc aprobă trecerea din domeniul public al Judetului Ialomi ţa in domeniul public al
Municipiului Slobozia a terenurilor îo suprafaţă de 15.300 mp, respectiv 6.449 mp, situate in
Slobozia, str. Poligonului, or. 20, respectiv or. 20A, având datcle de identificare men ţionate in
anexa care face parte integrant ă din prezenta hot ărdre, ca urmare a imposibilit ăţii realizării bazei
sportive jude ţene de antrenament pentru fotbal.

Cod FP -07-06, at. 2, vets. 0

Art.2 Predarea — preluarea terenurilor se face pe baz ă de protocol încheiat între Jude ţul
Ialomiţa ş i Municipiul Slobozia in termen de maxim 10 zile de la data adopt ării prezentei
hotărâri.
Art.3 Prin grija Secretarului General al Jude ţului Ialomiţa, prezenta hot ărâre va fi
comunicată, spre ducere la îndeplinire, Direc ţiei Achiziţii şi Patrimoniu şi Direcţiei Buget Finanţe
din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Municipiului Slobozia Institu ţiei
Prefectului — Jude ţul Ialomiţa, urmând s ă fie publicat ă pe site-ul Consiliului Jude ţean Ialomiţa,
sec ţiunea "Monitorul Of cial al Judet<.rlui".

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Jude ţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
NRF

Cod FP -07-06, cd. 2, vers. 0

Anexă la HCJ nr.

/

DATE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile terenuri in suprafat ă de 15.300 mp, str. Poligonului, nr. 20 0 in
suprafată de 6449 mp, str. Poligonului, nr. 20A, situate in Slobozia

Nr.

Codul de

Denumirea

crt.

clasificare

bunului

Elemente de indentificare

Valoare de

Anul

inventar

dobă ndi

Situatia Juridică

rii

1275

Amplasament- Str.
Poligonului, nr. 20
Vecin ă t ă ti: N Domeniul
public UAT Slobozia;
5— Domeniul public UAT
Slobozia;
V— Drum De 437;
5- Domeniul public UAT
Slobozia
—

1.6.2.
Teren fotbal

194.727,69

1990

Proprietatea public ă
municipiul Slobozia HCL

lei

274/2019, CF nr. 40001

5 = 15.300 mp

1291

1.6.2.
Teren fotbal

Amplasament- Str.
Poligonului, nr. 20 A
Vecin ătăti:
N — domeni ul public al
Judetului lalomita;
5— SC Romsilva SRI;
E — strada Poligonului;
V- domeniul privat at
Municipiului Slobozia
Suprafata = 6,449 mp

70.860,96
lei

1990

Proprietatea publica a
municipiul Slobozia HCL
282/2021, CF nr. 40209

,oribo DI- C181:7 Fmloration
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Nr./256

PRESEDINTE

RtA

din

/9 ,03— .2022

eke) 22 —
REFERAT DE APROBARE
privind trecerea din domeniul public al Jude ţului Ialomiţa in domeniul public al Municipiului
Slobozia a terenurilor in suprafaţi de 15.300 mp, respectiv 6.449 mp, situate in Slobozia, str.
Poligonului, nr. 20, respectiv nr. 20A

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propune trecerea din domeniul public al Judetului
Ialomita in domeniul public al Municipiului Slobozia a terenurilor In suprafat ă de 15.300 mp, respectiv
6.449 nip, situate in Slobozia, str. Poligonului, nr. 20, respectiv nr. 20A.
În vederea realiz ării unei baze sportive judeţene de antrenament — fotbal, Consiliul Jude ţean
Ialomiţa a aprobat prin Hot ărările nr. 146 din 30.082021 i nr. 273 din 28.12.2021 trecerea in domeniul
public al Judetului Ialomiţa din domeniul public al Municipiului Slobozia a dou ă terenuri 'in suprafat ă de
15.300 mp, respectiv 6.449 nip.
Urmare a demarării procedurii de obtinere a certificatului de urbanism ş i a avizelor, Societatea
Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz SA" a emis aviz nefavorabil, motivat de faptul c ă
penţru realizare investitiei trebuie relocat ă conducta de transport gaze Dn500 Jugureanu Slobozia care
traverseaz ă amplasamentul lucrării pe un alt amplasament sau cre şterea gradului de siguran ţă al
conductei, fapt cc irnplic ă suportarea unor costuri suplimentare, nefiind posibil ă relocarea in imediata
vecinătate deoarece s-ar traversa aria protejat ă "Coridorul Ialomitei" i p ădurea din proprietatea
Direcţiei Silvice
De asemenea, proiectantul care a intocmit doeumentatia pentru obtinerea avizelor a Invederat c ă
arnplasamentul nu este recomandat pentru o asemenea investitie deoarece costurile necesare pentru
pregătirea terenului (deviere conduct ă gaze, stabilizare teren, reimp ădurire, ap ă, canalizare etc.) ar
depăşi cu mult costurile suportate cu construirea bazei sportive.
Avănd in vedere imposibilitatea realiz ării investitiei pentru care au fost solieitate, inceănd astfel
interesul public judetean, Consiliul Local al Municipiului Slobozia a adoptat Hot ărărea nr. 156 din
28.04.2022 referitoare la inaintarea unei cereri c ătre Consiliul Judeţean Ialomita Cu privire la trecerea
unor terenuri din domeniul public al Jude ţului lalornita in domeniul public at VAT Municipiul Slobozia.
Constat ănd c ă sunt intrunite conditiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului Judettan
Ialomita adoptarea hot ărării in forma si continutul prezentate în proiect.
PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL
Redactat
Novae Ramona-Florentina
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RAPORT
la proiectul de hot ărăre privind trecerea din domeniul public al Judetului Ialomita in domeniul public al
Municipiului Slobozia a terenurilor in suprafat ă de 15.300 rnp şi 6449 mp, situate in Slobozia, str.
Poligonului, nr. 20, respectiv nr. 20A

Consiliul Judetean Ialomita dup ă intrarea in vigoare a Ordinului nr. 66412018 care a penis
autoritătilor publice judetene s ă participe şi să contribuie la finantarea proiectelor i programelor sportive
de utilitate publică, pentru a asigura cadrul necesar de fumizare a serviciilor publice de interes judetean in
domeniul sportului a purtat discu ţii cu reprezentantii legali ai Municipiului Slobozia care au identificat
initial suprafata de 15.300 nip pe care se poate construi o astfel de baz ă sportivă, teren proprietate public ă
a municipiului Slobozia, ulterior şi suprafata de 6449 mp cu destinatia de amenaj are baz ă sportiv ă judeteană
de antrenament — fotbal.
Prin Hotărările Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 146130.08.2021 şi nr. 273/2812.2021 s-a aprobat
trecerea in domeniul public al Judetului Ialomita a bunurilor imobile, teren in suprafat ă de 15.300 nip,
strada Poligonului, nr. 20 ş i teren in suprafat ă de 6449 inp, strada Poligonului, in'. 20A, situate in Slobozia,
in scopul realiz ării unei baze sportive judetene de antrenament- fotbal, identificate in c ărtile funciare nr.
40001 Slobozia, respectiv cartea funciar ă in'. 40209 Slobozia pentru realizarea unor investitii de interes
judetean.
După trecerea celor dou ă terenuri din domeniul public al municipiului Slobozia în domeniul public
al judeţului Ialomita prin solicitarea Certificatului de Urbanism s-au ob ţinut avizele mentionate in acesta,
din care reies urm ătoarele concluzii:
- conform Avizului nefavorabil transmis de Societatea National ă de Transport Gaze Naturale
"Transgaz" S,A trebuie relocat ă conducta de transport gaze Dn 500 Jugureanu — Slobozia care traverseaz ă
amplasamentul lucr ării pe un alt amplasament, la o distant ă de 20 m fată de terenul de fotbal, sau cre şterea
gradului de sigurant ă al conductei, respectiv relocarea i inlocuirea acesteia in clasa 4 de locatie, car in care
distanţa fată de conductă poate fi redus ă la 6 m. Relocarea conductei in irnediata vecin ătate a terenului
implică traversarea ariei protejate "Coridorul Ialomiter şi a pădurii din proprietatea Directiei Silvice
Ialomita;
- urmare discutiilor purtate cu reprezentantii Directiei Silvice lalomi ţa, pentru obtinerea avizului
trebuie ceclat ă o suprafat ă de teren de 5 on mai mare dec ăt terenul care va fi defri şat cu devierea conductei,
suprafat ă care trebuie s ă fie pozitionat ă lăngă o p ădure din proprietatea Regiei Nationale a P ădurilor.
(această suprafat ă de teren va trebui imp ădurită pe cheltuiala Consiliului Judeţean Ialomita);

rrp

- conform Deciziei etapei de evaluare ini ţială nr. 39/21.02.2022 primit ă de la Agentia pentru Protectia
Mediului Ialomiţa, pentru continuarea procedurii va trebui depus Memoriu de prezentare completat confoitit
Legii 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private. Pe
lăng ă costurile suplimentare exist ă riscul ca în urma realiz ării unei eventuale evalu ări, să se refaze emitarea
acordului de mediu pc motiv de afectare a florei i faunei din cele dou ă situri, sau s ă impună restrictii de
utilizare a terenului de sport ş i a bazei sportive pe perioadele de inmultire a speciilor protej ate;
costurile de stabilizare a terenului, acesta făcăndparte din categoria terenurilor sensibile la umezire, vor
fi ridicate;
- de asemenea costurile cu bran şarea la utilit ăţi vor fi foarte man i deoarece reţelele existente de ap ă
canal sunt amplasate la aproximativ 1.000 m;
- evaluarea costurilor cu relocarea conductei de gaze este in jur de 200.000 Euro dup ă discuţiile purtate
cu reprezentantii Societ ătii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.;
Evaluarea total ă pentru preg ătirea terenului in vederea construirii bazei sportive costurile s-ar ridica
la 300.000 Euro (deviere conduct ă gaze, stabilizare teren, reimp ădurire, ap ă, canalizare, etc.).
Din adresa primit ă de la proiectantul lucr ării care a intocmit documentatia pentru obtinerea avizelor
rezult ă că amplasamentul nu este recomandat pentrut investitie, deoarece costurile necesare implement ării
tuturor măsurilor de mai sus vor dep ăşi cu mult costurile cu investi ţia de bază (de eel pu ţin dou ă on).
Urmare analiz ării tuturor avizelor şi a discutiilor purtate cu reprezentantii institu ţiilor abilitate pentru
obtinerea avizelor neeesare pentru autorizatia de construire prin Hot ărărea Consiliului Local al
Municipiului Slobozia nr. 156/28.04.2022 s-a aprobat inaintarea unei cereri c ătre Consiliul Judetean
Ialomita prin care terenurile transmise prin cele dou ă hotărari mentionate s ă revină in patrimonial public al
Municipiului Slobozia urmare imposibilit ăţii realizării investitiei pentru care au fast solicitate.

Director executiv,
Gheorg Proca

