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PROJECT DE HOTARA 'RE NR. 	 
privind solicitarea adresată  Illunicipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafaţă  

de 2.969 mp, aflat in domeniul public al acestuia, în dotneniul public al Jude ţ ului ialomila 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Avdnd in vedere: 

Referatul de aprobare nr. 	/2023 - 	din .95-0f.2023 al Presedintelui Consiliului 
Judeţ ean kdomiţ a, 

Examindnd: 
- Raportul de specialitate nr.  44009 /2023 - 	din .26d.2023 al Directiei Achizi ţ ii ş i 

Patrimoniu; 
Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei economico - financiare ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 at Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională , pro tecţ ia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei juridică , de disciplină , drepturi, 

obligaţ ii ş i incompatibilităţ i; 
- Hotă rdrea Guvernului nr. 958/2016 privind modificarea ş i completarea anexei la Hotă rdrea 

Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcă tuiesc domeniul public 
at Municipiului Slobozia, cu modific ă rile si cornpletă rile ulterioare; 

- Hotă rdrea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr.10 din 20.01.2023 referitoare la 
cornpletarea HCL nr.103/28.07.2011 privind modificarea inlocuirea Anexei la HCL nr.83/2001 prin 
care se stabilesc inventarele care akă tuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modific ă rile şi 
completă rile ulterioare, 

In conformitate cu: 
- prevederile art.173  aim. (1) lit. c) ş i d), art. 285 lit, a) i art. 294 alin. (3)-(7) din Ordonanţa  de  

Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile 	complet ă rile 
ulterioare; 

prevederile Codului Civil al Romdniei; 
prevederile Regulamentului de organizare ş i func ţ ionare a Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, 

apro bat prin hotă rdrea nr. 46 din 30.03.2021, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 
In terneiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, en modific ă rile ş i completdrile ulterioare, 

HOT4RA4TE: 

Art.1(1) Se aprobă  solicitarea adresată  Municipiului Slobozia privind trecerea din domeniul 
public al acestuia in domeniul public al Judeţ ului Ialomiţa a bunului imobil, teren in suprafaţă  de 
2.969,00 mp, situat în Slobozia, soseaua Sudului, nr. 5A, în scopul construirii unui sediu administrativ. 

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

Art.2 Sc imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Jude/eon lalomita, s ă  
intreprindă  demersurile i să  semneze toate documentele necesare lii vederea prelu ă rii in proprietatea 
judeţ ului Ialomiţa a imobilului prevdzut la art. 1). 

Cod FP -07-02, Ed, 2 vers.0 



Art.3 Prin grija Secretarului General al Judetului lalornita, prezenta hotardre va fi comunicatei, 
spre ducere la fndeplinire, Directiei Achizitii ş i Patrimoniu, ş i, spre ş tiinţă  Consiliului Local al 
Municipiului Slobozia, urmand a fi publicaa pe site-ul Consiliuhd Judetean lalomita — Sectiunea 
"Monitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE 
	

AUZAT, 
Seeretarul general al judetului Ialornita 

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 

DIG 
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Anexă  la HO-  nr. 	/ 01.2023 

DATE DE  IDENTIFIC  ARE  

ale bunului irnobfl teren in suprafatA de 2969 mp, situat in Slobozia, str. 
Sudului, nr. 5A 

Nr. crt, Codul de 

clasificar 
C.  

Denumirea 
bunului 

Elemente de indentificare Valoare de 

inventar (lei) 

Anul 
dob ă ndirti 

Situatia Juridic ă  

1320 — Teren 

Amplasanaent: sos. Sudtdui, nr. 5A 
Vecin ă tă ti: 
N — domeniul privat al mun. 
Slobozia av ă nd NC 37622 
S — domeniul public al mun. 
Siobozia av ă nd NC 39180 
E — domeniul public al  mun. 
Slobozia av ă nd NC 39335 si 
proprietate privat ă  avă nd NC 
31701 
V- domeniul privat al mun. avand 
0 proprietate privat ă  av ă nd NC 
31701 
Suprafata = 2969 mp 

1.410.275,00 lei 

Slobozia  

2022 OUG 57/2019 
HCL nr. 10/2023 

CF 40985 
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PRE$EDINTE 
	 Nr.19.181Qa9 ?) /ay. ,2023  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rtire privind solicitarea adresatcl Municipiului Slobozia pen tru trecerea unui 

bun imobil, teren in suprafatii de 2.969 mp, ((flat în domeniul public al acestuia, in domeniul 
public al Judetului Ialomita 

Prin proiectul de hoteirdre supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita se 
propune aprobarea soliciteirii adresatei Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, 
teren in suprafaţă  de 2.969 mp, aflat in domeniul public al acestuia, in domeniul public al 
Judetului 

:meet de la infiin ţarea sa prin lege, in anul 1992, Consiliului Judeţean Ialomiţa îş i 
desfă soaret activitatea in incinta Palatului Administrativ, bun imobil aflat în proprietatea publicd 
a statutului ş i administrat de Instituţ ia Prefectului Judetul Ialomiţa, potrivit prevederilor 
Hoteireirii de Guvern nr. 706/1994. in cei 30 de ani de la infiinţare, activităţ ile Consiliului 
Juderean Ialomiţ a an cunoscut o dinamicei importantă , in sensul extinderii acestora asupra unei 
palete largi de domenii, situaţ ia care a determinat i determină , in continuare, angrenarea unui 
numeir din cc in ce mai mare de func ţ ionari prin intermediul că rora să  se asigure indeplinirea 
atribuţ iilor specifice. Spre exemplificare, pe lâng ă  aparatul de specialitate propriu, Consiliul 
Judeţean lalomiţ a are in sub ordine sau coordonare, in prezent, i alte entităţ i juridice (instituţ ii 
publice de culturei, societ ăţ i cornerciale, asociaţ ii de dezvoltare intercomunitaret, spitalul 
judeţ ean, invăţă mântul special, serviciile de asistenţ ei socială  „si protecţ ie a copilului etc.), in 
raport de care Presedintele consiliului are calitatea de ordonator principal de credite, ceea cc 
implied, fă ră  putinţă  de tăgadă , implicarea de personal cu specializare in domeniile respective. 

In acest context, in ultimii ani conducerea executiv ă  a instituţ iei a incercat identificarea 
unui sediu administrativ care sei asigure condiţ iile norm ale de =met pen tru tot aparatul de 
specialitate at consiliului, precum pentru depozitarea documentelor produse sau gestionate în 
arhiva instituţ iel dar, din motive objective,  in municipiui Slobozia nu s-a identificat un /mobil care 
sei corespundă  acestor cerinfe. 

Soluţ ia identOcată  in prezent este aceea ca, din fondurik proprii ale judeţ ului sau din alte 
surse atrase, Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a set edifice un non sec//u administrativ. Aveind în vedere 
cei judeţ ul nu de ţ ine pe raza teritorialei a municipiului Slobozia un teren pe care să  fie rid/cat o 
astfel de construcţ ie, urmare discuţ illor purtate cu reprezentanţ ii legali ai Primdriei Slohozia, a 
fost identificat ă  o suprafaţă  de circa 2970 rnp fntr-o zonă  centrală  a municipiului (zona 
Pepinieră), teren aflat în domeniul public al resedinţ ei de judeţ . 



În acest context, prin  pro  iectul de hotă rdre se prop  une transmiterea unei solicită ri 
Municipiului Slobozia de a transfera această  suprafată  de teren imobil de 2.969 mp, in domeniul 
public al judetului Ialomita. Terenul respectiv va deveni unul de uz ş i interes public judetean, 
urm ă nd Ca, ulterior, să  fie inscris in inventarul bunurilor imobile ce apartin domeniului public al 
judeţului Ialomiţ a. 

In  vederea respectă rii procedurilor legale de trecere a bunului imobil mentionat din 
domeniul public al Municipiului Slobozia in domeniul public al Judetului Ialomiţa, prin proiectul 
de hotă rare, in acord cu dispoziţ iile Codului adrninistrativ, se propune aprobarea cererii de 
transfer. 

De asemenea, este mandatat Preş edintele Consiliului Jude lean Ialomiţa să  intreprindă  
demersurile ş i să  semneze toate documentele necesare in vederea preluă rii in proprietatea 
judetului Ialomita a irnobilului in cauză  

Constatand că  sunt indeplinite conditiile de necesitate „s'i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomiţa adoptarea hotă ră rii 'in forma ş i continutul prezentate înproiect. 

PRE$E,DINTE 
MARIAN AVEL 

Tehnoreciactat 
Dogaru ludian 
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RAPORT 
la proiectul de hotă ră re privind solicitarea adresată  Municiplulut Slobozia pentru trecerea unui bun 
imobil, teren in suprafată  de 2.969 rnp, aflat in domeniul public al acestuia, in domeniul public al 

Judetului lalomiţ a 

Inca de la infiin ţ area sa prin lege, in anul 1992, Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a i ş i desfăş oară  activitatea 
in incinta Palatului Administrativ, bun imobil aflat in proprietatea public ă  a statului i administrat de 
Instituţ ia Prefectului — Jude ţ ul Ialomiţ a, potrivit prevederilor Hot ă rdrii de Guvem nr. 70611994. 

Activit ăţ ile Consiliului Judeţ ean Talomi ţ a, in cei 30 de ani de la infiin ţ are, au cunoscut o dinamicd 
importantă , In sensul extinderii acestora asupra unei palete largi de domenii. Pe l ă ngd aparatul de 
specialitate propriu, Consiliul Judelean Ialomi ţ a are in subordine sau coordonare, in prezent i alte entit ăţ i 
juridice (institu ţ ii publice de cultur ă , societ ăţ i comerciale, asociaţ ii de dezvoltare intercomunitard, spitalul 
judeţ ean, invdţ dmă ntui special, serviciile de asisten ţă  sociald ş i protec ţ ia etc.) ceea ce implied personal cu 
specializare in domeniile respective. 

În acest context, in ultjmii ani conducerea executivd a institu ţ iei a incercat jdentificarea unui sediu 
administrativ care sd asigure condi ţ iile normale de munch pentru tot aparatul de specialitate al consiliului, 
precum i pentru depozitarea documentelor produse sau gestionate in arhiva institu ţ iej dar, din motive 
objective, in municipiul Slobozia, nu s-a identificat un 'mobil care s ă  corespund ă  acestor cerin ţ e. 

Avdnd in vedere c ă  judeţ ul nu deţ ine pe raza teritorial ă  a municipiului Slobozia un teren pe care sd 
fie ridicată  o astfel de construc ţ ie, din discuţ iile pm-tate cu reprezentan ţ ii legali ai Municipiului Slobozia, s-
a identificat o suprafa ţă  de teren de circa 2970 mp, intr-o zon ă  central ă  a municipiului (zona Pepinier ă .). 
Suprafa ţ a de teren identificatd cu nr. cadastral 40985 Slobozia in suprafa ţă  total ă  de 2969 mp se afld  în  
domenjul public al Municipiului Slobozia conform Hotdr ă rii Consiliului Local Slobozia nr. 10120.01.2023 
referitoare la modificarea H.C.L. n_r. 103/28.07.2011 privind modificarea ş i inlocuirea Anexei la Hot ă rdrea 
Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alc ă tuiesc domeniul public al 
Municipiului Slobozia, en modific ă rile i completdrile ulterioare. 

Terenul respectiv, al/and datele de identificare prevdzute in anexa la H.C.L. Slobozia nr. 
10/20.01.2023, ar urma in eventualitatea aprobdrii acestui transfer, s ă  devină  unul de uz ş i interes public 
judeţ ean, urm ă nd ea ulterior sd fie inscris in inventarul bunurilor imobile cc apar ţ in domeniului public al 
judeţ ului Talomi ţ a. 

Avand in vedere cele prezentate, solicit ă m spre aprobare proiectul de hot ă rdre privind solicitarea 
adresatd Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate public ă  a acestuia, in 
proprietatea public ă  a Jude ţ ului Ialomi ţ a. 

Director Ecutiv, 
Gheory113-  roca 
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