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PROIECT DE 110TARÂRE NR. 
privind trecerea din domeniul public at Judetului Ialomita in domeniul public at Municipiului 

Urziceni a terenului in suprafatii de 106 mp situat in Urziceni, str. Teilor, nr.2 

Cons iliul Judeţ ean lalomiţ a, 
A Avdnd in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. ...,-V 143  /2022-" din 06 • .2022 al Prqedintelui Consiliului 
Judeţ ean 

Examineind: 
- Hotă rcirea Consiliului Local Urziceni nr. 166723.11.2022 privind aprobarea solicită rii 

adresată  Juderului Ialomita pentru trecerea unui bun imobil (teren), proprietate publicei a acestuia, în 
proprietatea public& a Municipiului Urziceni, 

- adresa nr. 15017/2022-G107.06.2022 a Consiliului Judetean Ialomiţ a; 
Cartea Funciară  nr. 26940 referitoare la suprafata de 106 mp teren intravilan pe raza 

Municipiului Urziceni, str. Teilor, nr.2; 
- Raportul de specialitate nr.  3 IOC /2022-L, din 04--,  11,2022 al Directiei Achizi ţ ii ş i 

Patrimoniu; 
Avizul nr. nr. 	72022- din 	2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională , protectia mediului ş i turism; 
Avizul nr. nr. 	72022- 	din 	2022 al Comisiei economico-financiare si 

agriculturei, 
In conformitate Cu.. 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), art. 294 alin.(2) din Ordonanţ a de Urgentă  a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
- prevederik Titlului VI — Proprietatea publică  a Că rtii a III-a (despre bunur) din Codul Civil; 
- prevederile Regulamentului de organizare ş i func ţ ionare a Consiliului Judetean Ialomita, 

aprobat prin hotă rdrea nr. 46 din 30.03.2021, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nn, 5772019 privind 

Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOT Ă R4.YTE: 

Art.1(1) Se aprobei trecerea din domeniul public al Judetului lalomita in domeniul public al 
Municipiului Urziceni a terenului in suprafaţă  de 106 mp situat in intravilanul Urziceni, 
str. Teilor, nr.2, inscris in CF nr. 26940. 

(2) Datele de identificare ale imobilului sunt prezentate in anexa care face parte integrantă  din 
prezenta hotă rdre. 

Art.2 Inventarul bunurilor  cc alcă tuiesc domeniul public al judetului lalomita va fi modificat in 
mod corespunz ă tor, in condiţ iile art. 1. 
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Art3 Predarea-preluarect terenului preveizut la art. 1 se va face pe bazei de protocol de predare-
preluare, în termen de maximum 10 zile de la data comunicefrii prezentei hot ă ră ri că tre Municipiul 
Urziceni. 

Art.4 Municipiul Urziceni va suporta contravaloarea tuturor lucriirilor de intervenţ ie la 
bunurile afectate de realizarea trotuarului pe strada Teilor (mutare gard, mutare post de reglare a 
gazelor naturctle etc.). 

Art.5 Prin grzja Secretarului General al Judeţ ului lalomiţ a, prezenta hoteireire se va comunica, 
spre ducere la indeplinire, Unităţ ii Administrativ Teritoriale Municipiul Urziceni, Direc ţ iei Achizi ţ ii .54 
Patrimoniu si, spre ş tiinţă , Instituţ iei Prefectului — Judeţ ul Ialomiţ a, urmă nd se i publicată  pe site-d 
Consiliului Judelean Ialomila, secţ iunea "Monitorul Oficial al Judefului". 

PREYEDINTE 

MARL4N PAVEL 

AVIZAT, 
Seeretarul general al judetului Ialomiţ a 

Adrian Robert IONESCU 
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Anexa 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil teren public al Judetului Ialomita aflat in 
intravilanul Municipiului Urziceni 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunului 

Elemente de indentificare 
Valoare de 
inventar 

(lei) 
Anul 

dobilndiril 
Situatia Juridic ă  

1 Teren intravilan 'Feral intravilan, situat in 
intravilanul IVIunicipiului 
Urziceni, str. Tenor, nr.2 

S = 106,00 mp 

20.924,00 1998 

H.C.J nr. 58/2002 

Carte funciară  nr. 
26940 Urziceni 
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Nr, 3 149 3  12022-?  din OC 12_2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotgrare privind trecerea din domeniul public al Jude/alai Ialomi ţa in domeniul 

public al Municipiului Urziceni a terenului in suprafatli de 106 mp situat in Urziceni, 
Teilor, nr.2 

Prin proiectul de hotă rdre sup us dezbaterii plenului Consiliului Judeţean lalorniţa se 
propune aprobarea trecerii din dorneniul public al Judeţ ului lalomiţa in dorneniul public al 
Municipiului Urziceni a terenului in suprafaţă  de 106 mp situat in Urziceni, str. Teilor, nr.2. 

Terenul in cauză  este inscris in Cartea Funciară  nr. 26940, si a rezultat din dezmembrarea 
terenului intravilan aferent bunului imobil "Complex de Servicii pen tru Protec ţ ia Cop ilului 
Urziceni". Terenul face parte din domeniul public al Judeţ ului Ialomiţ a. 

Primă ria Municipiului Urziceni 	man ifestat intenţ ia de a efectua lucră ri de realizare a 
unui trotuar pe strada Teilor, lucră ri care afectează  ş i suprafaţa de 106 mp aflată  in proprietatea 
publică  a judeţ ului Ialomiţa. Prin Hotă reirea Consiliului Local Urziceni nr. 166/23.11.2022, se 
solicită  judeţ ului lalomiţa trecerea acestei suprafeţe de teren din domeniul public al jude ţ ului in cel 
al municipalitc4ii locale, astfel file& lucr ă rile menţ ionate să poată Ji realizate. 

Conform procedurii reglementată  de Codul administrativ referito are la trecerea unui bun 
imobil din domeniul public al unui jude ţ  în domeniul public al unei unit ăţ i administrativ-teritoriale 
de pe raza judeţ ului, fiecare autoritate deliberativă  trebuie să  adopte actele administrative de 
autoritate respective. 

In contextul legal men ţ ionat, prin pro iectul de hotă rcire se propune aprobarea trecerii din 
dorneniul public al Judeţului lalorniţ a în domeniul public al Municipiului Urziceni a unui teren in 
suprafaţă  de 106 mp. De asemenea, Municipiul Urziceni se oblig ă  să  suporte contravaloarea 
tuturor litcră rilor de intervenţ ie la bunurile afectate de realizarea trotuarului pe strada Teilor din 
localitate (mutare gard, mutare post de reg? are a gazelor naturale etc.). 

Constattind că  sunt indeplinite condiţ iile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţa adoptarea hotă rdrii 'in forma si conţ inutul prezentate in project. 

Tehnoredactat 
Dogaru Iulian 
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DIRECŢ IA ACHIZIŢ H $1 PATRIMONIU 

RAPORT 
la proiectul de hotă rfire privind trecerea din domeniul public al judetului Ialomita 
îii domeniul public al Municipiului Urziceni a terentilui în suprafatA de 106 mp, 

situat in Urziceni, str. Teilor, nr.2 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune aprobarea trecerii din domeniul 
public al Judeţului Ialomi ţ a in domeniul public al Municipiului Urziceni a terenului in suprafaţă  
de 106 mp situat in intravilanul Municipiului Urziceni, inscris  îi  cartea funciar ă  nr. 26940. 

Primă ria Municipiului Urziceni prin adresa nt. 14880/06.06.2022 a solicitat Consiljului 
Judeţ ean Ialomi ţ a acordarea sprijinului pentru realizarea unui trotuar pe strada Teilor, trotuar  cc  ar 
trebui realjzat adjacent imprejmuirii Complexului de Servicii pentru Protec ţ ia Copilului Urziceni 
pe o lungime de '70  in  ş i o lăţ ime de 1,5 in. in adres ă  este menţ ionat faptul c ă , odat ă  cu mutarea 
gardului ş i realizarea trotuarului, se va muta  i  postul  de  reglare ş i mă sură  a gazelor naturale la 
limita de proprietate aş a cum este ş i in prezent. 

Consiliul Judetean Ialomita prin adresa nr. 15017/2022-G 107.06.2022 a comunicat 
Primă riei Municipiului Urziceni etapele necesare trecerii din domeniul public al Jude ţului Ialomiţ a 
in domeniul public al Municipiului Urziceni a suprafeţ el de teren avand lungimea de 70  in  ş i 
lăţ jmea de 1,5 in necesară  realiz ă rii unui trotuar pe strada Teilor. 

Consiliul Local al Municipiului Urziceni prin Hotă rdrea nr. 83/23.06.2022 a aprobat 
solicitarea trecerii din domeniul public al judetului Ialomi ţ a in domenial public al Municipiului 
Urziceni a suprafe ţ ei de teren av ă nd lungimea de 70  in i  lăţ imea de 1,5 in neeesar ă  realiză rii unui 
trotuar pe strada Teilor. 

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a prin Hotă rarea nr. 151 129.07.2022 aprob ă  dezmernbrarea 
terenului intravilan aferent bunului imobil "Complex de Servicii pentru Protec ţ ia Copilului 
Urziceni"din domeniul public al jude ţ ului Ialomi ţ a, cu num ă r cadastral 23029, avand suprafa ţ a 
mă surată  de 772  imp, in 2(dou ă ) loturi, astfel: 
a)Lotul nr. 1-cartea funciar ă  nr. 26939, avand suprafa ţ a de 7615mp; 
b)Lotul nr. 2—cartea funciar ă  nr. 26940, avand suprafa ţ a de 106mp. 

--•• ■,,--,y.-,,SR 



Ulterior, a fost realizat ă  lucrarea de dezlipire pentru terenul de 106 mp, rezultâncl cartea 
funciar ă  nr. 26940 Urziceni, strada Teilor, nr.2. 

Pr in Hotă rdrea Consiliului Local Urziceni nr. 166123.11.2022 s-a aprobat solicitarea c ă tre 
Consiliul Judelean Ialomita a aprob ă rii trecerii din domeniul public al Jude ţului Ialomita in 
domeniul public al Municipiului Urziceni a unui imobil-teren situat pe raza administrativ 
teritorială  a Municipiului Urziceni. 

Conform dispozi ţ lilor art. 294 aim (2) din Ordonanta de Urge* nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al 
judelului in domeniul public al unei unit ă ti administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială  a 
judetului respectiv, se face la cererea consiliului local al comunei, al oraplui say al municipiului, 

după  caz, prin hotă ră re a consiliului judelean. 
Propunem aprobarea bot ă rarii de con siliu judetean prin care se aprob ă  trecerea terenului in 

suprafată  de 106 mp din proprietatea public ă  a Tude ţ ului Ialomi ţ a in proprietatea public ă  a 
Municipiului Urziceni. 

NO de cele ar ă tate mai sus, propunem promovarea proiectului de hot ă rdre în vederea 
dezbaterii ş i aprob ă rii acestuia. 

Director executiv, 
Gheorg ROCA 
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MUNICIPIUL URZ10ENI 
CONSIL1UL LOCAL 

Colea Bueoresd, nr. 76, cod potal 925500 

Oindord 	ac per8ulialOtti 2026- 

HOTAIaRE 
privind sohctara ciltre Cons11n1 Judetcan falmulta, a aprobrixii trccerii din dnmeniul public al 

Aidetului iiloiui ţ aîn domeniui public al  Municiphdui tirziceni  a unlit imobit - Wreu situat pe ran 
administrativ-teritorial ă  a MtliliCiPitgUi Urzicen1 

Aveind tilvedere: 
Re rerat de aprobare nr, 29.827/11.11,2022; 
Raport de specialitate or. 29.828/ 1 1 .1E2022; 
Avitele comisillor de specialitate; 
Prevederile art. 139 &in. (2), art. 196 alin, (1) lit a), at 294 din 0.1,;,(i. nr. 57 12019 privi d 
Codul administrativ cu modificArile ş icompletkile utterioare; 

iii  coqformilaN czu 
prevederile art, 129 a1in. 	atilt (2) lit h) ş i 	ş i art. 139 alin. (2), art, 196 alin, (1) lit a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Coda] administrativ 	modificarHe ş iLornphÁar ł e ulterioare, 

TIOTARASTE, 

Art, I. — Sc o1icItii treeerea din domeniul  public iii  Judepluilalomip, 1,11 duiflClliil  public al 
Municipiutui Urziceni,  a  imohilutui-teren cu Or. Cadastral 26940, Inscri ş  in CF nr. 26940 1.Jrzleen:, in 
suprata ţ a de 106 rap, aflat pe  ram  administrativ — teritoriali  a  Nifuniciplului Urziceni ş i identificat 
conrorm anexel am. I care face parte ititegrantli. din prezentahotilrAre, Tn vederea realiz4rii unui trotuar pe 
stradaTeilor. 

Art. 2 — Se de lara interesul  public local a ş upra imb .ituiu. taren identificat la articoltd 1, 

Art. 3 —Prodarea-pr ilea imobilului-teren prevazutl 	1 SC face P  bazd de protocol itcheiat 
Tntre Sudetul laloim tiasi Munk ipiul Urziceni. 

Art. 2,— Se  br] ptitern I ceste Primaral MiuitGpIuuii 1.Jrziceni sil ş enmeze protocolul de pre.dare 
pritnire, 

ArL 3. — Primarul Muicip1.uiui UrZie.Cai, prin servieille aparatultd  de  speolalltate, va asigura 
ducerea la Indeplinire a pre.ederiIor prezentei hottiretri, 

Art. 10 — Seeretatui General  aiNdunicipitilui Uieeid va asigura aducerea la Cti 11 OStinta public:1i a 
provederilor hötäiarm ş i comuniearea 	cam ma  Primarului Munteipiul  ii I  riiecni , servieillor do 
specialitate îmi vederea aducerii -laindepliniro ş i 	Prefectultil Judetului lalornita, 

CONTRAMVINEAZA, 
:Scrc retar General DO 

ANDREI CAISTINA 

IJRZICENI,  23.11.2022  
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