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PROIECT DE HOTĂ RÂRE NR. 	 
privind solicitarea adresată  MunicipiululSloboziapentru trecerea until bun 'mobil, teren in suprafaţă  de 6.961 iv, aflat in 

&menial public al acestula, in domentul public al Judelulni 

Consiliul Judelean Ialomiţ a, 
Avdnd  în veclere: 
- Referatul de aprobare nr. 	72023 - f din g 0/2023 al Presedintelui Consiliului 

Judelean 
Examindnd: 

Raportul de specialitate nr.  /441—  72023 - 	din  012023 al Directiei 
Patrimoniu; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei economico — financiare ş i 

agriculturd; 
- Avizul nr. 	72023 - 	 din 	.2023 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionald, pro tecţ ia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	 din 	.2023 al Comisiei juridicd, de disciplind, drepturi, 

obligatii ş i incompatibiligi; 
- Hoteirdrea Guvernului nr. 958/2016 privind modificarea ş i completarea anexei la Hotdr drea 

Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alceituiesc domeniul public 
al Municipiului Slobozia, cu modificdrile si completdrile ulterioare, 

Hotdreirea Consiliului Local Slobozia nr. 220/28.11.2018 privind modificarea completarea 
HCL nr. 103/28.07.2011 privind modificarea ş i inlocuirea Anexei la Hot dreirea Consiliului Local nr. 
8372001 prin care se stabilesc inventarele care alcdtuiesc domeniul 
public al MuniczPiului Slobozia, cu modificeirile ş i complearile uherioare, 

In conformitate cu: 
prevederile art.173 alin. (1) lit. d) i alin.(5) lit. )2, art. 285 lit, a) ş i art. 294 alin. (3)-(7) din 

Ordonanta de Urgenţei a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificetrile ş i 
completdrile ulterioare; 

- prevederile Codului Civil al Romilniei; 
- prevederile Regulamentului de organizare i functionare a Consiliului Judelean lalomita, 

apro bat prin hoteirdrea nr. 46 din 30.03.2021, cu modifică rile ş i completeirile ulterioare, 
In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentei a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modific 	completeirile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE: 

Art.1(1) Se aprobei solicitarea adresatd Municipiului Slobozia privind trecerea din domeniul 
public al acestuia in domeniul public al Judetului Ialomiţ a a bunului /mobil, teren in suprafald de 
6.961,00 mp, situat in Slobozia, numdr cadastral 38993, in scopul realiză rii and baze sportive judetene 
de antrenament. 

(2) Datele de identificare a imobihilui sunt prezentate in anexa care face pane integrantei din 
prezenta hotdreire. 
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Art.2 Sc kputerniceyte domnul Marian Pavel, Pre,s'edintele Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, sei 
intreprindă  demersurile sei semneze toate documentele necesare in vederea prelu ă rii în proprietatea 
judetului Ialomita a imobilului preveizut la art. 1). 

Art3 Prin grija Secretarului General al Judetului lalornifa, prezenta hoteirdre va fi comunicatei, 
spre ducere la indeplinire, Directiei Achizitii ş i Patrimoniu, i, spre stiintd Consiliului Local al 
Municipiului Slobozia, urmând a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judelean Ialomita Sectiunea 
"Monitorul Oficial al Judetului". 

	

PREMDINTE 
	

AVIZAT, 
Seeretarul general al judetului Ialomita 

	

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 

DIG 
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Anexa' la HCJ nr. 	/ 	01.2023 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului innobil teren in suprafat ă  de 6961 nip, situat in Slobozia Nou ă , str. 

Ion Creangă , nr. 2 

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea 

bunului 

Elemente de indentificare Valoare de 

inventar 

Anul 

dob ă ndi 

rii 

Situatia Juridic ă  

Amplasament: T41 

parcela 192 11.200,00 2018 Proprietatea  pub lică  a 

a. 1.6.2. 
Vecin ă t ă ti: 

lei municipiul Slobozia HCL 
1242 Teren 

fotbal 

N — teren dorneniul public 
al UAT Slobozia pe o 

lungime de 101 m; drum - 

47/2022, CF nr. 38993 

NC 31820 pe o lungime 

4,40m; 

S — teren domeniul public 

al UAT Slobozia; 

E — teren domeniul public 

al UAT Slobozia; 

V- teren domeniul public 

al UAT Slobozia 

Suprafata = 6.449 mp 

Teren extravilan 

Teren Suprafata = 6961 mp 320.200,00 2018 

aferent lei 
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PRE$EDINTE 3źo, -Fi 4fol  .2023 

REFERAT DE APROBARE 
proiectul de hodirlire privind solicitarea adresatd Municipiului Slobozia pentru trecerea unui 

bun imobil, teren in suprafatci de 6.961  nip,  aflat in domeniul public al acestuia, in domeniul 
public at Judeţ ului Ialotnifa 

Prin protectul de hotă reire supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita se 
propune aprobarea solicită rii adresată  Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, 
teren in suprafard de 6.961  nip,  aflat in domentul public al acestuia,  în  domeniul public al 
Judetului Ialomita. 

In  calitatea sa de autoritate publică  judeteană , Consiliul Judetean Ialomita are prin 
atributtile conferite de Codul administrativ ş i obligatia de a asigura cadrul necesar de furnizare a 
serviciilor  pub lice de interes judetean in domeniul sportului. Realizarea unei haze sportive 
cornplaye de antrenament in municipiul Slobozia, care in prezent lipseste cluburilor sportive, va 
contribui la performanta sportivă  in diferite sporturi practicate, in general, in aer liber. După  
consultarea actorilor implicati din cadrul Primă riet Municipiului Slobozia, respectiv  eel din 
actiunile sportive cornpetitionale, a fast identificat ă  o suprafaţ ei de teren care sei corespundă  
cerintelor  în  domeniu, in suprafată  de 6.961 mp, aflată  in  domeniul public al municipiului. 
intruceit lucreirile de realizare a viitoarei haze sportive vor fi realizate din fondurile alocate prin 
bugetul judetului, prin proiectul de hotă ră re se propune transmiterea unei solicită ri Municipiului 
Slobozia de a transfera această  suprafatei de teren de 6.961 nip, in domeniul public al judetului 
lalomita. 

Terenul respectiv va deveni unul de uz  i  interes public judetean, urmeind ca, ulterior, sei 
fie inserts in inventarul bunurilor imobile ce aparţ in domeniului public al judetului Ialomita. 

In vederea respectdrii procedurilor legale de trecere a bunului imobil mentionat din 
domeniul public al Municiplulut Slobozia in domeniul public al Judelului Ialomiţ a, prin proiectul 
de hotă reire, in acord cu dispozittile Codului administrativ, se propune aprobarea cererit de 
transfer. 

De asemenea, este inandatat Presedintele Consiliului Judetean Ialomita sei intreprindă  
demersurile  i  să  semneze toate documentele necesare in vederea preluă rit in proprietatea 
judetului Ialomita a imobilului  în  cauză . 

Constatad cei sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotă rdrii in forina  i  confinutul prezentate in protect. 

PREKDINTE 
MARIAN PAVEL 

Tehnoredactat 
Dogaru 



Director Ex utiv, 
Gheorg Proca 
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RAPORT 
la pro  iectul de hotă ră re privind solicitarea adresată  Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun 

imobil, teren  în  suprafaţă  de 6.961 mp, eat în  domeniul public al acestuia,  în  domeniul public al 
Judeţ ului Ialomiţa 

În calitatea sa de autoritate public ă  jude ţ eană , Consiliul Judeţ ean Talomi ţ a are prin atribu ţ iile 
conferite de Codul administrativ  i  obligaţ ia de a asigura cadrul necesar de furnizare a serviciilor publice 
de interes judeţ ean in domeniul sportului. 

În acest context, coroborat cu prevederile legale in materia aeord ă rii fmanţă rilor nerambursabile de 

la bugetul jude ţ ului, Consiliul Tude ţ ean Ialomi ţ a a contribuit la realizarea proiectelor  i  ac ţ iunilor sportive 

de interes judeţ ean, prin asocierea cu persoane fizice ş i juridice fă ră  scop patrimonial. implicarea in 
activit ăţ ile sportive a luat amploare odat ă  cu intrarea in vigoare a Ordinului nr. 664/2018, care a permis 
autorit ăţ ilor  pub lice  judeţ ene s ă  participe  i  să  contribuie la finanţ area proiectelor ş i programelor sportive 
de utilitate public ă . 

Din experienţ a acumulată  in ultimii ani de implementare a programului "Promovarea sportului de 
performan ţă " ş i după  consultarea tuturor actorilor implica ţ i in acţ iunile sportive competi ţ ionale, a reie ş it 
necesitatea realiz ă rii unei baze sportive complexe de antrenament care lipse ş te cluburilor sportive ce 
activeaz ă  in judeţ ul Ialomi ţ a. 

Din discu ţ iile purtate cu reprezentan ţ ii legali ai Municipiului Slobozia, s-a identificat o suprafa ţă  de 

teren de circa 6900 mp, proprietatea public ă  a acestuia, pe care se poate construi o astfel de bază  sportivă . 
Suprafaţ a de teren identificat ă  Cu  nr. cadastral 38993 in suprafaţă  total ă  de 6961 mp se 06 in domeniul 
public al Municipiului Slobozia conform Hot ă rdrii Consiliului Local Slobozia nr. 220/28.11.2018 
referitoare la modificarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea  i  inlocuirea Anexei la Hotă rdrea 
Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcă tuiesc domeniul public al 

Municipiului Slobozia, cu modifică rile  i  completă rile ulterioare. 
Terenul respeetiv, având datele de identificare prev ă zute  în  anexa la H.C.L. Slobozia nr. 

220/28.11.2018, ar urma in cventualitatea aprob ă rii acestui transfer, să  devină  unul de uz ş i interes public 

judeţ ean, urmand ca ulterior să  fie inscris in inventarul bunurilor imobile  cc  aparţ in domeniului public al 

judeţ ului Ialomi ţ a. 
Avand in vedere cele prezentate, solicit ă m spre aprobare proiectul de hotă rare privind solicitarea 

adresat ă  Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate public ă  a acestuia, in 
proprietatea public ă  a Jude ţului Ialomi ţ a. 
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