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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 Urziceni a terenului în suprafață de 106 mp situat în Urziceni, str. Teilor, nr.2 
 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 31473/2022 - I din 06.12.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Hotărârea Consiliului Local Urziceni nr. 166/23.11.2022 privind aprobarea solicitării 
adresată Județului Ialomița pentru trecerea unui bun imobil (teren), proprietate publică a 
acestuia, în proprietatea publică a Municipiului Urziceni, 

- adresa nr. 15017/2022-G/07.06.2022 a Consiliului Județean Ialomița; 
- Cartea Funciară nr. 26940 referitoare la suprafața de 106 mp teren intravilan pe raza 

Municipiului Urziceni, str. Teilor, nr.2;  
 - Raportul de specialitate nr. 31546/2022 - C din 07.12.2022 al Direcţiei Achiziţii şi 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 32562/2022 - S din 14.12.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

- Avizul nr. 32434/2022 - S din 14.12.2022  al Comisiei economico-financiare  și 
agricultură, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), art. 294 alin.(2)  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Titlului VI – Proprietatea publică a Cărții a III-a (despre bunuri) din Codul 
Civil; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Ialomița, aprobat prin hotărârea nr. 46 din 30.03.2021, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public 
al Municipiului Urziceni a terenului în suprafață de 106 mp situat în intravilanul Municipiului 
Urziceni, str. Teilor, nr.2, înscris în CF nr. 26940. 
 (2) Datele de identificare ale imobilului sunt prezentate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița va fi 
modificat în mod corespunzător, în condițiile art. 1. 

 
          Art.3 Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol de 
predare-preluare, în termen de maximum 10 zile de la data comunicării prezentei hotărâri 
către Municipiul Urziceni. 
 

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

 
           Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Urziceni, 
Direcției Achiziții și Patrimoniu și, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând 
să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea ”Monitorul Oficial al 
Judeţului”. 
 
 

        PREŞEDINTE,  
                                                                       Contrasemnează pentru legalitate, 

                 MARIAN PAVEL                                  Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                         Adrian Robert  IONESCU    
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