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PROIECT DE HOTA4RE NR. 
privind modificarea Hoteirc2rii Consiliului Judelean Ialorniţa nr. 105 din 28.12.2005 

privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situaţ i îti tnunicipiul 
Slobozia, jude ţ ul Ialomiţa 

Consiliul Judeţ ean 
Avand in vedere: 
- referatul de aprobare nr, Aco 	din 0.01•2023 a Preyedintelui Consiliului 

Judeţ ean Ialomiţa; 
- Proiectul de hot eireire nr. 3320012022 - I din 21.12,2022 privind incetarea regimului 

de ocrotire a stejarului secular ( stejar Quercus robur) aflat in incinta Ş co lii nr. 3 din 
municipiul Slohozia, inregistrat in Registrul spatiilor verzi din municipiul Slobozia sub 
nr. 34628; 

Examineind: 
- Adresele nr. 90097 din 09.09.2022, 123030 din 12.12.2022 ş i nr. 4437 din 

17.01.2023 ale Serviciului managementul serviciilor de utilitaţ i publice din cadrul Primeiriei 
Municipiului Slobozia; 

- Procesul verbal de constatare nr. 89294 din 07.09.2022 al comisiei de avizare tă ieri 
de arbori; 

Adresa nr. 7544 din 08.09.2022 a Agen ţ iei pentru Protectia Mediului Ialomita; 
- Adresa nr. 4942 din 08.12.2022 a Academiei Romane- Comisia pentru Ocrotirea 

Monumentelor Naturii; 
- Hotareirea Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 105 din 28.12.2005 privind punerea 

sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situaţ i în municipiul Slobozia, judelul 
Ialomita; 

- Hoteireirea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 36 din 28.02,2019 privind 
aprobarea "Registrului local al spatiilor verzi" din municipiul Slobozia; 

- Raportul 16 '4 12023 - 	din  /9.01  2023 al Direcţ iei Coordonare 
Organizare; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	 din 	.01.2023 al Comisiei de urbanism, 
arnenajarea teritoriului, dezvoltare regională , protectia mediului yi turism; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.01.2023 al Comisiei juridice, de disciplin ă , 
drepturi, obligatii yi incompatibilit ăţ i, 

In conformitcae cu: 
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. fi din Ordonanţa de Urgentei a Guvernului 

	

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 	yi completeirile ulterioare; 



- prevederile art. 8 aim. (1) lit. d), art. 13 din Ordonanta de Urge* a Guvernului 
nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei ş ifaunei să lbatice, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

prevederile art. 47 aim. (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnic ă  legislativ ă  pentru elaborarea actelor normative, republicată , cu modific ă rile si 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 45 — art. 47 din Regulament de organizare ş i funcţ ionare a 
Cons iliului Judeţ ean Ialomiţa, aprobat prin Hotă rarea Consiliului Judeţ ean Ialorniţ a nr. 46 
din 30.03.2021, cu modific ă rile i cornpletă rile ulterioare, 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţ ei a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTÂR Ă ,,VTE: 

Art. I (1) Articolul 1) al Hot ă rdrii Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr. 105 din 
28.12.2005 privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situati în 
rnunicipiul Slobozia, judetul Ialomi ţ a, se modific ă  ş i va avea urmă torul cuprins: 

"Art. 1 Se aprob ă  punerea sub regim provizoriu de ocrotire pentru stejarul secular 
(Quercus robur/frainetto) aflat in incinta Ş colii Gimnaziale nr. 3 Slobozia, inregistrat in 
Registrul Spaţ iilor Verzi din municipiului Slobozia sub nr. 34634." 

(2) Se ia act de incetarea regimului de ocro tire pen tru stejarul secular ( Quercus 
robur/frainetto) aflat in incinta colii Gimnaziale nr. 3 Slobozia, inregistrat in Registrul 
Spatiilor Verzi din municipiului Slobozia sub nr. 34628, ca urmare a disparitiei din cauze 
naturale. 

Art, II Celelalte prevederi ale Hotă rarii Consiliului Judetean Ialomila nr. 105 din 
28.12.2005 privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situaţ i in 
rnunicipiul Slobozia, judetul lalomiţa ră m ă n in vigoare. 

Art. III Prezenta hotă ră re devine obligatorie si produce efecte de la data 
COMUTliC rii. 

Art. IV Prezenta hot ă ră re se va comunica, prin grija Secretarului General al 
Judeţ ului Ialomiţ a, spre ducere la indeplinire, Primă riei Municipiului Slobozia ş i colü nr. 3 
Slobozia spre stiin ţă , Agenfiei pentru Protec ţ ia Mediului Ialornita, Academia Romană  - 
Comisia pentru Ocrotirea Monuinentelor Naturii, Instituţ iei Prefectului Judeţului Ialomiţ a, 
urmă nd să  fie publicată  pe site-ul Consiliului Judeţ ean Iaiomiţ a, sectiunea, "Monitorul 
Oficial al Judetului". 

PREWINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Seeretarul General al judetului 
Adrian Robert IONESCU 
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Nr. ii200/ustqdin 1 1) .01.2023 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hodirfire privind modificarea Hot ă rfirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 105 din 

28.12.2005 privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbor! situati in municipiul 
Slobozia, judetul Ialomita 

Prin proiectul de hot ă r ă re supus dezbaterii propunem aprobarea modific ă rii Hotă tirii Consiliului 
Judetean Ialomita nr. 105 din 28.12.2005 privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori 
situati in municipiul Slobozia, judetul Ialomita. 

Conform hot ă ră rii a c ă rei modificare se solicit ă , s-a aprobat punerea sub regim provizoriu de oerotire 
a cloud exernplare de arbore secular ( stejar Quercus robur) aflati in incinta Scolii nr. 3 din municipiul 
Slobozia si a unui exemplar de arbore specia Ginkgo Biloba situat pe B-dul Matei Basarab din municipiul 
Slobozia, situat in vecin ă tatea Centrului Cultural "lone! Perlea" . 

Ş coala Gimnazial ă  nr. 3 din Slobozia, judetul Ialomita, a sesizat Prim ă riei Municipiului Slobozia cu 
adresa nr. 1948 din 18.05.2022 cu privire la faptul c ă  until dintre stejarii declarati monumente ale naturii 
este uscat, jar altul are nevoie de toaletare, fapt pentru care solicit ă  t ă ierea arborelui uscat, intrucat exist ă  
pericolul de pr ă busire in cazul unor fenomene meteorologice extreme. 

Urmare a sesiz ă rii de mai sus Prim ă ria Municipiului Slobozia a initiat demersurile necesare c ă tre 
Agentia pentru Protectia Mediului lalomita ş i Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul 
Academiei Rom ă ne. 

Prin Procesul verbal de constatare nr. 89294 din 07.09.2022 al comisia de avizare t ă ieri de arbori a 
stabilit t ă ierea stejarului ( Quercus robur ) nr. 34628 din Registrul spatiilor verzi, aprobat prin Hot ă ră rea 
Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 36 din 28.02.2019, motivat de faptul c ă  arborele are un grad 
avansat de deteriorare, fiMd uscat în totalitate. 

Cu adresa nr. 7544 din 08.09.2022 Agentia pentru Protectia Mediului Ialornita a informat Prim ă ria 
Municipiului Slobozia c ă  arborii uscati nu fac obiectul prevederilor art. 122 aim. (6) din Legea nr. 24/2007 
privind reglementarea spatiilor verzi i c ă  trebuie in ş tiintat Consiliul Judetean Ialomita, autoritatea care a 
declarat monumente ale naturii cei doi stejari din curtea Ş cotii Nr. 3 Slobozia, prin Hot ă r ă rea ur. 105 din 
28.12.2005. 

Prin adresa nr, 4942 din 08.12.2022 Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul 
Academiei Roma= a in ş tiintat Prim ă ria Municipiului Slobozia e ă , intrucat cei doi stejari au fost declarati 
"monument al naturii" prin Hot ă ră rea Consiliului judetean Ialomita nr. 105 din 28.12.2005, aceast ă  
autoritate poate anula calitatea de monument al naturii pentru exernpland de stejar uscat. 

In contextul de mai sus, Prim ă ria Municipiului Slobozia prin e-mailul inregistrat sub nr. 32223/2022 
— U din 12.12.2022 a transmis corespondenta cu Agentia pentru Protectia Mediului si Comisia 
Monumentelor Naturii — Academia Român ă , precum si adresa nr. 123030 din 12.12.2022 prin care a 
solicitat s ă  fie "anulat ă  calitatea de arbore monument al naturii" pentru stejarul mai sus descris, 

Consiliul Judetean Ialomita a inregistrat sub nr. 33200/2022 - I din 21.12.2022 Proiectul de hot ă ră re 



privind incetarea regimului de ocrotire a stejarului secular ( stejar Quercus robur) aflat in incinta Ş colii nr. 3 
din municipiul Slobozia, inregistrat în Registrul spatiilor verzi din municipiul Slobozia sub nr. 34628, care 
nu a mai fost supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita, motivat de faptul cd la data de 
22.12.2022, din cauza conditiilor meteo, arborele a c ă zut. 

Prin adresa nr. 4437 din 17.01.2023 Primă ria Municipiului Slobozia a comunicat datele din Registrul 
Spatiilor Verzi pentru stejarului viabil din incinta Ş colii Gimnaziale nr. 3 Slobozia. 

Fat ă  de cele de trial sus, este necesar s ă  se constate incetarea m ă surilor de ocrotire pentru arborele 
că zut si mentinerea m ă surilor de ocrotire pentru stejarul secular ( Quercus robur/frainetto) aflat in incinta 
Ş colii Gimnaziale nr. 3 Slobozia, inregistrat In Registrul Spatiilor Verzi din municipiului Slobozia sub 
nr. 34634. 

Astfel, av ă nd in vedere faptul c ă  autoritatea care a dispus instituirea m ă surilor de ocrotire a 
arborelui in cauz ă  este Consiliul Judetean ralomita, coroborat cu prevederile Ordonantei de Urgent ă  a 
Guvernului nr. 5712007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
ş i faunei s ă lbatice, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare si prevederile prevederile art. 173 aim.  (1) lit. f) 
din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile si 
complet ă rile ulterioare, constat ă nd că  sunt intrunite conditiile de necesitate si oportunitate, propun 
Consiliului Tudetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma si continutul prezentate in proiect. 

PREŞ EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redaetat, 
Teodoresen Gabriela - Virginia 
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DIRECŢ IA COORDONARE ORGANIZARE 	Nr.  i62.6/20ZS -  din /9 .012023 

RAPORT 
la proiectul de hotArfire modificarea Hot ă rfirii Consiliului Judelean Ialomi ţ a nr. 105 din 28.12.2005 

privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situa ţ i in municipiul Slobozia, 
jude ţ ul Ialomi ţ a 

Proiectul de hotkă re supus dezbaterii plenului propune aprobarea modificarea Hot ă ră rii Consiliului 

Judeţ ean Ialomita nr. 105 din 28.12.2005 privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori 

situaţ i in municipiul Slobozia, jude ţul Talomita. 
Proiectul de hotă rke este fundamentat, din punct de vedere legal, de dispozi ţ iile: 
- prevederile art. 173  aim.  (1) lit. f) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
- prevederile art. 8  aim.  (1) lit. d), art. 13 din Ordonanta de Urge* a Guvemului nr. 57/2007privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei s ă lbatice, cu modific ă rile 

ş i complet ă rile ulterioare; 
prevederile Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 105 din 28.12.2005 privind punerea sub regim 

de ocrotire a unor specii rare de arbori situati in municipiul Slobozia, jude ţul Ialomita, s-a aprobat punerea sub 
regim provizoriu de ocrotire a dou ă  exemplare de arbore secular ( stejar Quercus robur) afla ţ i  in incinta Ş colii 

nr. 3 din municipiul Slobozia, 
Din punct de vedere al necesit ă tii este fundamentat prin: 

- adresa nr. 1948 din 18.05.2022 a Ş colii Gimnaziale nr. 3 Slobozia; 

procesul verbal de constatare nr, 89294 din 07.09.2022 al comisia de avizare t ă ieri de arbori; 

- adresa nr. '7544 din 08.09.2022 Agen ţ ia pentru Protectia Mediului Ialomi ţ a; 
- adresa nr. 4942 din 08.12.2022 a Academiei Roma= - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor 

Naturii; 
- e-mailul inregistrat sub nr. 32223/2022 — U din 12.12.2022 prin care Primă ria Municipiului Slobozia 

a transmis documentatia privind demersurile efectuate cu privire la arborele secular uscat, precum si adresa 

na-. 123030 din 12.12.2022 prin care a solicitat s ă  fie "anulată  calitatea de arbore monument al nature pentru 

stejarul in eau* 
Proieetul de hotă rke nr. 33200/2022 - I din 21.12.2022 privind incetarea regimului de ocrotire a 

stejarului secular ( stejar Quercus robur) aflat in incinta Ş colii nr. 3 din munieipiul Slobozia, inregistrat in 
Registrul spa ţ iilor verzi din municipiul Slobozia sub nr. 34628; 

- disparitia In data de 22.12.2022, din cauze naturale, a stejarului secular ( stejar Quercus robur) aflat in 
incinta Ş colii nr. 3 din municipiul Slobozia, inregistrat in Registrul spa ţ iilor verzi din municipiul Slobozia sub 
nr. 34628; 



DIRECTOR WCUTIV, 
Iulian Grigorin DOGA 

- adresa nr. 4437 din 17.01.2023 prin care Prirn ă ria Municipiului Slobozia a comunicat datele din 
Registrul Spa ţ iilor Verzi pentru stejarului viabil din incinta Scolii Gimnaziale nr. 3 Slobozia. 

Faţă  de cele de mai sus, av ă nd in vedere c ă  autoritatea care a dispus instituirea m ă surilor de ocrotire a 
arborelui in cauz ă  este Consiliul Judetean Ialomi ţ a, apreciem c ă  stint intrunite condi ţ iile de legalitate, pentru 
aprobarea modific ă rii Hotă ră rii Consiliului Jude ţ ean Talomi ţ a nr. 105 din 28.12.2005 privind punerea sub 
regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situa ţ i in municipiul Slobozia, jude ţ ul Ialomiţ a, in sensul 
incet ă rii regimului de ocrotire a stejarului secular ( stejar Quercus robur) aflat in incinta co1ii nr. 3 din 
municipiul Slobozia, inregistrat in Registrul spa ţ iilor verzi din municipiul Slobozia sub nr. 34628 ş i 
menţ inerea m ă surilor de ocrotire pentru stejarul secular inregistrat sub nr. 34634. 
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