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PROIECT DE HOTARARE Nr. 
privind aprobarea dezmembră rii că rtii funciare nr. 23029 a terenului intravilan aferent 

bunului 'mobil "Complex de Servicii pentru Protectia Copilului Urziceni" 
din domeniul public al jude ţ ului lalomita 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avă nd Fr? vedere: 

Referatul de aprobare nr. 009/2022  - V/  din ae44  .2022 a Presedintelui 
Consiliului Judetean lalomita; 

- adresele nr. 15687/06.06.2022 si 17.455/27.06.2022 ale Prim ă riei Municipiului 
Urziceni; 

- Hotă ră rea Consiliului Local al Municipiului Urziceni nr. 83 din 23.06.2022 privind 
solicitarea trecerii din domeniul public at Judetului lalomita Fri domeniul public al 
Municipiului Urziceni a suprafetel de teren av ă nd ca lungime 70 m i lâtimea de 1,5 m 
necesarei reauiz č rii unui trotuar pe strada Tel/or; 

Exam/nand: 
- Raportul nr. ME /2022 	din  oPL.2 a  .2022 al Directiei Achizitii i Patrimoniu; 
- Avizul nr. 	/2022- 	din 	.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă , 

drepturi, 	si incompatibilită ti; 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional& protectia mediului si turism, 
În conformitate Cu: 
prevederile art. 879 si art. 880 din Codul Civil, republicat; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din din Ordonanta de Urgent a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii cadastrului si a publicită tii imobiliare nr. 7/1996, republicat& cu 
modifică rile si completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 23 lit. e), art. 132 alin. (1), art. 135 Win. (1) lit, a) si al/n. (3) din 
Ordinul nr. 700/2014 at Directorului General al Agenflei Nationale de Cadastru si 
Publicitate lmobiliar ă , Cu modifică rik,  i completă rile ulterloore, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, 

Cod FP -07-06, Ed. 2  verb.  0 



HOTARATE: 

Art.1 Se aprob ă  dezmembrarea terenului intravilan aferent bunului imobil 
"Complex de Servicii pen tru Protecria Copilului Urziceni" din domeniul public al juderului 
lalomira, cu num ă r cadastral 23029, avand suprafara milsurat ă  de 7721 mp, în 2(dou6) 
loturi, astfel: 

a) Lotul nr. 1 - cartea funciară  nr. 26939, avand suprafara de 7615 mp; 
b) Lotul nr.  2— cartea funciar6 nr. 26940, aveind suprafara de 106 mp. 

Art.2 Reprezentarea grafic ă  a celor dou6 loturi de teren este evidenriat ă  în 
documentaria cadastral6 anexat ă  la prezento hot6r6re. 

Art.3 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Juderean lalomira, domnul Marian 
Pavel, să  semneze once documente privind operariunea de dezmemb rare a bunului imobil 
menrionat la art. 1, inclusiv cele Fn forma autentic ă . 

Art.4 Prezenta hotă rare devine obligatorie .51 produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Juderului lalomics , prezenta hotă ră re se 
cornunic ă , spre ducere la îndeplinire, Presedintelui Consiliului Juderean lalomira, Direct -lei 
Achizirii i Patrimoniu i,  spre stiinră , i lnstitutiei Prefectului Judetul lalomi ţ a, urm ă nd s6 
fie publicat6 pe site-ul Consiliului Judetean Sectiunea "Monitorul Oficial al 
Judetului". 

PRE5EDINTE 	 Avizat, 
iSecretarul general al judefului lalomita 

MARIAN PAVEL 	 Adrian R ert IONESCU 

Cod FP -07-06, Ed. 2 vers. 



Anexa nr. 1 la flotgrArea Consiliului Judetean Ia ł orn Łţ a nr. 	 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil teren public al Jude ţ ului Ialomi ţ a aflat in 
intravilanul Municipiului Urziceni 

Nr. 
crt. 

Nr. 
inventar 

Dentunirea 
bunului 

Elemente de indentificare 
Valoare 

de 
inventar 

(lei) 

Anul 
dobindirli 

Situatia 
JuridicA 

1 - Tenn 

intravilan 
Teren intravilan, situat in 

intravilanul Municipiului 
Urziceni, str, Teilor, nr,2 

S = 7615,00 mp 

1.503.136 1998 

H.C.J ut. 
58/2002 

Carte funciară  
nt. 26939 

Urziceni 

2 - Teren 
intravilan 

Teren intravilan, situat in 
intravilanul Municipiului 
Urziceni, str. Teilor, ur.2 

S = 106,00 mp 

20.924,00 1998 

}Lei nr, 
58/2002 

Carte funciarâ 
nr. 26940 

Urziceni 
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PRE5EDINTE 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotară re privind aprobarea dezmembr ă rii că rrii funciare nr. 23029 a terenului 

intravilan aferent bunului imobil "Complex de Servicii pentru Protecria Copilului Urziceni" 
din domeniul public al juderului lalomira 

Prin proiectul de hoteirdre sup us dezbaterii se propune aprobarea dezmembreirii cdrtii 
funciare dezmembreirii ceirtii funciare nr. 23029 a terenului intravilan aferent bunului /mobil 
"Complex de Servicii pentru Protectia Copilului Urziceni" din domeniul public al jude ţ ului 
Icdomiţ a, situat in loceditatea Urziceni, str. Teilor, nr. 2, judetul Ialomita, in suprafatei de 7721 
mp in douei loturi, astfel; 

- Lotul nr. I - cartea funciarei nr. 26939, avdnd suprafata de 7615 mp; 
- Lotul nr.2 cartea funciard nr. 26940, avand suprafata de 106 mp 
Consiliului Local al Municipiului Urziceni a apro bat prin hoteirdrea nr. 83 din 

23.06.2022 solicitarea trecerii din domeniul public al Judetului Ialomita in domeniul public al 
Municipiul Urziceni a suprafeţ ei de teren av "and ca lung/me 70 m ş i  leitimea de 1,5 m, situat in 
Urziceni, strada Teilor nr. 2, in vederea realizeirii unui trotuar. 

Solicitarea este fundamentatd prin derularea  pro iectului "imbundtcitirea spatiilor 
publice urbane — infrastructura stradald, finantat prin POR 2014 — 2020 a IVIDRAPFE" 

Operatiunea de dezmembrare notarialei a unui /mobil este un act de administrare a unor 
bunuri din domeniul public sau privat al Judetului Ialomita ş i in conformitate cu prevederile 
art. 173 alin. (1) lit. c) i aim. (4) din din Ordonanţ a de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul adrninistrativ, cu modificeirile ş i cornpletdrile ulterioare, luarea unei decizii de 
dezmembrare a unui teren este de competenta Consiliului Jude ţ ean. 

Procedura realiză rii dezmembreirii (dezlipirii) unui bun /mobil este reglementatei in 
art. 879 al/n. (2) ş i art. 880 din Noul Cod Civil, in Legea nr. 7/1996 a cadastrului ş i a 
publicitdtii imobiliare, republicatei, cu modificeirile i completdrile ulterioare ş i în Ordinul 
nr. 700/2014 al Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru i Publicitate 
Imobiliard, cu modificeirile ş i complete -wile ulterioare. 

Constateind că  sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judelean Ialomiţ a aprobarea hot eirdrii 'in forma ş i conţ inutul prezentate in project. 

PRE$EDINTE 
_MARIAN m. VEL 

Redactat, 
Teodaresca Gabriela - Virginia 
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DIRECTIA ACHIZITII $1 PATR1MONIU 
Nr. 	/2022-  „5 	, 	2c7p 

RAPORT 
la proiectul de hotă ră re privind aprobarea dezmembr ă rii eă rtii funciare 

nr. 23029 a terenului intravilan aferent bunului imobil „Complex de Servicii 
pentru Protectia Copilului Urziceni", din domeniul public al Judetului Ialomita 

Consiliul Judetean Ialomita are in proprietatea public ă  a judeţ ului bunul imobil 
Complex de Servicii pentru Protee ţ ia Copilului Urziceni Cu 0  suprafat ă  de teren de 
7.696,00 mp, inscris in cartea funciar ă  nr. 23029 Urziceni. Urmare H.C.L nr. 
83 123.06.2022 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Judeţ ului Talomiţ a En 
domeniul public al Municipiului Urziceni a suprafe ţei de teren aveind lungimea de 
70m ş i leiţ imea de 1,5m necesarei realizârii unui trotuar pe strada Teilor, a adreselor 
nr. 17455/27.06.2022 ş i nr. 15687/06.06.2022 ale Primă riei Municipiului Urziceni, a 
fost dezmembrat ă  cartea funciar ă  sus-men ţ ionată  in numă rul cadastral nr. 26939 Cu  
suprafata de 7615,00 mp ş i numă rul cadastral nr. 26940  cu  suprafaţ a de 106,00 mp. 

intrucat conducerea executiv ă  a Consiliului Judetean lalomi ţ a ş i-a manifestat 
intentia de principiu de a promova un proiect de Hotă rare a Consiliului Judetean prin 
care s ă  se supună  analizei plenului aprobarea trecerii din domeniul public al judeţ ului 
in domeniul public al municipiului Urzieeni a terenului avand lungimea de 70m ş i 
lă timea de 1,5m pentru realizarea unui trotuar pe strada Tenor, nr.2, este necesar ă  
aprobarea in plenul consiliului jude ţ ean a dezmembră rii că rtii funciare nr. 23029 
Urziceni. 

Avand in vedere cele expuse, propunem promovarea proiectului de hotă rdre in 
vederea aprob ă rii dezmembră rii c ă rtii funciare nr. 23029 Urziceni, astfel: 

• Lotul 1 - cartea funciar ă  nr. 26939, avand suprafaţa de 7615,00 mp 

• Lotul 2 - cartea funciar ă  nr. 26940, avand suprafata de 106,00 mp. 

Director executiv, 
Gheorg Proca 
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5687-06.0F.:,2022 

Ci4tre: 
Corisitiul tudetean [alornita 
Stabozia, Piata RevoluOei, ni  1 judetut 
Te4 fax 0241230.200 0243.230250 

Referitor: intprpratire Compled de Servidi pentru Protectin Copiluitti UrZiCeni din 
CCU-hid Direc ţ iei Generale de ,.45-1.51e)0 SOCielic? şż  Protectia Copilulut lolotuipa 

Avind  în vedere 
derularea pratectului "[MBUNATATIREA SPATHLOR PUBLiCE URBANE — 
lNFRASTRUCTURA STRADALAs. FINANTAT PFU.N PROGRAMUL OPERATLONAL 
REGJONAL 2014-2020 A MDRAPPE, lN MUNICIPIUL URZICENI", respectiv trecerea 
Ia executia lucArilor;. 
Adresa 	9,13B / 24.051022 prin care Directia Genera lei pentru ProtecOa 
Copilului lalom4a ne informeaza a ins titutia nu are cleat calitatea de administrator 

terenului ş i cLctirii Complexului de Servicii pentru ProtecOa Copítuiui Urziceni; 
Adresa nr.14783 06.06.2022 prin care ne solicitati sa va transmitem informatii 
suplimentare reFeritoare la lungimea si latime -a tratuarului ce se dorestea ri 
reaiizat; 

ArrA inform= ca trotuarui pe strada Teiior, trotuar ce ar trebui realizat adjacent Impreimuirii 
Complexului de Servicii pentru Protectia Copflutui Urzicen_i, este pe o lungirne de 70 m si a 
latime de 1,.5  111.  

Deasemenea (kia inform= ca odata cu mutarea gardului si realjzarea trotuarului, se va rnuta 
si postul de regtare si masura a gazelor naturale, tot la limita de proprietate asa cum este si 
acum. in cadrui gardului, 

Cu  stun, 



ROM..-.0qA 
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17455-27.0 - E.2022 

Catre, 

Consiliul Judetean lalomita 
Directia Achizitii si Patrimoniu 
Slobozia — Plata Revolutiel nr.1 

Avand  in vedere: 
adresa nr,15926/07.06.2022, prin care se stabileau pasii de urmat pentru 

trecerea terenului in lungime de 70 m si latime de 1,5 m, din domeniul public 
al Judetului lalomita in domeniul public at Municipiului Urziceni: 
HCL nr.83123,062022, privind solicitarea treceni din domeniul public al 
Judeturui lalomita in domeniul public al Municipiuluf Urziceni a suprafet,ei de 
teren avAnd lungimea de 70 m si•lkimea de 1,5 M necesarA realiz6rli unui 
trotuar pa strada Teller; 
prevederile art, 129 alin. (1), alin, (2), lit. c) si art, 139 alin (2) lit, a) din 
nr, 5712019 privind Codul administrativ cu modific'arile si completMile 
ulterioare; 

va solicitarn sa treceti din domeniul public aL Judetului, lalomita in domeniul public 
al Municiplului Urziceni a suprefetei de teren cu lungirnea de 70 m si latimea de 

1,5 m, necesara pentru realizarea unui trotuar  pa strada Teitor, 

Anexez acestei adrese, Hotararea Consillutui Local nr.83723.06.2022. 

Primer. 

SAVA CONST 



PRE DINTE DE SED1NTA, 
Lida.  ł4 WM 

ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 

MUNICIPIUL URZICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Calea Bucure ş ti, nr. 76, cod po ş tal 925300 

Operator de date Dersonale [Ir. 2026 

HOTĂ RARE' 
priviud solicitarea trecerii din domeniul public al Judetului Ialomita  În  domeniul public al 

Municipiului Urziceni a suprafetel de teren având lungimea de 70 m sir lă timea de 1,5 m 
necesară  realiză rii unui trotuar pe strada Tenor 

Avdnd in vedeee: 
Referat de aprobare nr. 16.029/08.06.2022; 
Raport de specialitate nr. 16.030/08.06.2022; 
Avizele comisiilor de spec mutate; 
Prevederile art. 196 aim. (1) lit, a), art. 139 alin, (2), art, 294 alin. (1) — (7) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modific ă rile ş i. complet ă rile ulterioare; 

In conformitate  cu:  
- prevederile art. 129 alin. (1), alh (2), lit. c) ş i art. 139 alin (2) lit, a) din O.U.G. nr, 57/2019 

privind Codul administrativ cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

HOT/U/4TE: 

Art. 1. — Aprobarea solicit ă rii trecerli din dorneniul public al Judetului Ialomita hi domeniul 
public al Municipiului Urziceni a suprafetei de teren avand lungimea de 70 m l ă timea de 1,5 m 
necesară  realiz ă rii until trotuar pe strada Teilor. 

Art. 2. — Mandatarea Primarului Municipiului Urzicerii, pentru depunerea solicitarii in 
Consiliul Judetean Ialomita, precum ş i să  serrmeze protoeolul de predare primire a terenutui. 

Art. 3. — Primaru1 municipiului Urziceni, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 
ducerea in Indeplinire a prevederilor prezentei hot ă rari. 

Art. 10 — Secretarul general al municipiului Urziceni va asigura aducerea in cuno ş tintă  
public ă  a prevederilor hot ă rari ş i comunicarea acesteia Primarului Municipiului Urziceni, serviciilor 
de speeialitate in vederea aducerii la indeplinire ş i Institutiei Prefectului Judetului Ialomita. 

URZICENI, 23.06.2022 
NR . 83 

CONTRASEMNEAZA, 
Secretar General  1Vnnicipiu1 Urziceni 

ANDREI  CJSTINA 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

