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

Municipiului Slobozia a terenurilor în suprafață de 15.300 mp, respectiv 6.449 mp, 
situate în Slobozia, str. Poligonului, nr. 20, respectiv nr. 20A 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 146 din 30.08.2021 privind trecerea 

în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a 
terenului în suprafață de 15.300 mp, situat în Slobozia, str. Poligonului, nr. 20; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 273 din 28.12.2021 privind trecerea 
în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a 
terenului în suprafață de 6.449 mp, situat în Slobozia, str. Poligonului, nr. 20A; 

- Referatul de aprobare nr. 13250/2022 – K din 19.05.2022 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 13323/2022 – E  din 20.05.2022 al Direcţiei Achiziții și 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 13699/2022 – I din 24.05.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 13599/2022 - S din 24.05.2022 al Comisiei economico-financiară și 
agricultură; 

- Avizul nr. 13630/2022 - O din 24.05.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), art. 294 alin. (2) și alin. (4) din O.U.G.                            
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858, art. 860 alin. (1) și (2), art. 861 alin. (1) și (2) din Legea                     
nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului                            
nr. 57/2019privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul 

public al Municipiului Slobozia a terenurilor în suprafață de 15.300 mp, respectiv 6.449 
mp, situate în Slobozia, str. Poligonului, nr. 20, respectiv nr. 20A, având datele de 
identificare menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca 
urmare a imposibilității realizării bazei sportive județene de antrenament pentru fotbal. 

 
Art.2 Predarea – preluarea terenurilor se face pe bază de protocol încheiat între 

Județul Ialomița și Municipiul Slobozia în termen de maxim 10 zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 
 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată, spre ducere la îndeplinire, Direcției Achiziții și Patrimoniu și Direcției Buget 

Finanțe din cadrul Consiliului Județean Ialomița și, spre știință, Municipiului Slobozia și 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 

  
 
                   PREŞEDINTE,                                                    

      Contrasemnează pentru legalitate, 

                MARIAN  PAVEL                                     Secretarul General al Judeţului Ialomiţa                                                                                    
                                                                                                    Adrian Robert  IONESCU    
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