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PROIECT DE HOTĂR4RE NR. 	 
privind trecerea  until bun — teren in suprafald de 18.500 mp din domeniul privat al Jude ţ ului 

Talomila in domeniul public al Judefului Ialomi ţ a 

Consiliul Judeţ ean Ialorniţ a, 
Aveind in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 

Consiliului Judetean 
Examineind: 
- Raportul de specialitate 

Patrimoniu;  

4g2  72023 - din 0-.02.2023 al Presedintelui 

nr. 45g /2023 -  Or\I  din 4-P .02.2023 al Direcţ iei Achizi ţ ii ş i 

Adresa nr.17988 din 03.02.2023 a Prirnă rlei Municipiului Slobozia; 
Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.02.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionalei, protecţ ia mediului ş i turism; 
Avizul nr. 	/2023 - 	din 	02.2023 al Comisiei juridice, de disciplină , drepturi, 

obligaţ ii ş i incompatibilit ăţ i, 
In conformitate Cu: 
- prevederile art.173 alin.(1)  lit. c) si art. 296 alin.(2) din Ordonanta de Urge* a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i completeirile ulterioare; 
- prevederile art. 555 si art. 863 lit. e) din Codul Civil; 
In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Admirzistrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R2i$TE 

Art. 1. Se aprobă  trecerea din domeniul privat al Judetului Ialomiţ a in domeniul public al 
Judetului Ialomiţ a, a bunului imobil identificat în anexa care face parte integrantă  din prezenta 
hotă reire. 

Art. 2. Consiliul Judetean Ialomita va actualiza in mod corespunză tor datek din eviden ţ a 
cantitativ - valorică  ş i va opera modificarea corespunzeitoare a inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public ş i domeniului privat al judeţ ului 

Art. 3. Prezenta hotă rare devine obligatorie si produce efecte de la data coinuniceirii. 
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Art. 4. Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialornita, prezenta hoteireire va fi 
comuniccitei spre ducere la fndeplinire Direcţ iei Achizitii ş i Patrin2oniu, Direcţ iet Buget Finanţ e 
spre stiinta, Instituţ tei Prefectului — Judetul Ialomi ţa, urtnelnd a fi publicatei pe site-ul Consiliului 
Judeţ ean Ialornita, sectiunea "Monitorul oficial al judelului". 

PRE5EDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Jude  ţ ului lalomi ţa 
ADRIAN OBERT IONESCU 

Rd/Oc 
TGV 
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Anexă  la HCJ nr. 	/ 02.2023 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil teren in suprafat ă  de 18.500 mp, situat in Slobozia, str. 
Gă rii, nr. 58, teren intravilan 

Nr. crt. Denumirea 
bunutui 

Elcruente de indentificare Valoare de 

inventar (lei) 
Anti] 

dobtindirii 
Situatia JuridicA 

Amplasament: Strada G ăirii, nr. 58, 
municipitil Slobozia, judetul 
Ialomita 

4 Teren 13.323.760,00 1998 Proprietatea 
intravilan 

Suprafatri din acte 	— 17.792 mp 
lei Privatrt a Judetului 

Suprafatii miburatif = 18.500 nip Ialomita 
H.C.J nr. 28/2010; 
H.C.J. nr. 
52/26.04.2018 

CF 38936  Slob  ozia 
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PRE Ş EDINTE 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
Ftli/FI SMITEX -‹) 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hoteirdre privind trecerea unui bun imobil teren in suprafatei de 18.500 mp din 
domeniul privat al Judetului Ialomita in domeniul public at Judetului Ialomita 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune spre aprobare trecerea privind 
trecerea unui bun imobil — teren in suprafaţd de 18.500 mp din domeniul privat al Judemlui 
Ialomita in domeniul public al Judetului Ialornita. 

Conform prevederilor art. 173 aim. (I) lit. c) din Ordonanţ a de Urge* a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, Cu modcdrile ş i completdrile ulterioare, consiliul 
judeţ ean indeplineste atribuţ ii privind administrarea domeniului public si privat al judeţ ului. 

Primdria Municipiului Slobozia a solicitat cu adresa nr. 17988 din 03.02.2023 aprobarea 
trecerii unui teren in suprafaţă  de 18.500 mp din domeniul public al jude ţ ului Ialomiţa En domeniul 
public al Municipiului Slobozia pentru extinderea bazei de produc ţ ie al DADP Slobozia, motivat de 
faptul că  nu au identificat altd soluţ ie, dar si prin raportare la sistematizarea cadastrald a zonei. 

Terenul soliciţ at se gild in domeniul pr/vat al Judeţ ului Ialomita ş ipentru a putea fi trecut En 
domeniul public al Municipiului Slobozia este necesar ca acesta sd fie trecut din domeniul privat al 
Judeţ ului Ialomiţ a En domeniul public al Judeţ ului Ialomita. 

Potrivit prevederilor art. 296 alin. al/n. (2) din Ordonanţ a de Urge* a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu moclific ă rile i complet drik ulterioare, si art. 863 lit. e) 
din Codul Civil, trecerea unui bun din domeniul privat al unei unitdţ i adtninistrativ teritoriale En 
domeniul public al aceleiasi unitdţ i administrativ teritoriale se face prin hotă rdre a consiliului local 
sau judeţ ean, după  caz. 

Faţ d de cele de mai sus, deoarece terenul solicitat, identificat in anexa la proiectul de 
hotdrdre i raportul directiei de specialitate, se afld in domeniul privat al Judeţului Ialomiţ a, 
propunem trecerea acestuia in dorneniul public al judeţ ului Ialomiţ a. 

Constată nd că  sunt indeplinite condiţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hotdrdrii înjbrma ş i continutul prezentate in proiect. 

PRE Ş EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Redactat, 

Teodorescu Gabricia - Virginia 
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RAPORT 
la proiectul de hoteirdre privind trecerea unui bun imobil teren in suprafatei de 18.500 mp din 

domeniul privat al Judetului lalomila în domeniul public al Judetului Ialomita 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin (1) litera C din Ordonanţ a de Urgenţă  nr. 57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ cu complet ă rile ulterioare, consiliul judetean indepline ş te atributii privind 

administrarea domeniului public ş i privat al judeţului. 

Prin adresa nr. 17988/03.02.2023 Prim ă ria municipiului Slobozia a solicitat Jude ţului Ialomiţ a 

aprob  area  trecerii terenului de 18.500 nip din domeniul privat al Judeţ ului Ialomi ţ a in domeniul public al 

Municipinlui Slobozia pentru extinderea bazei de produc ţ ie a DADP Slobozia, nemaiavă nd altă  opţ iune de 

dezvoltare ţ ină nd cont de sistematizarea cadastral ă  a zonei  i  existen ţ a Penitenciarului Slobozia care are un 

regim special. Pe terenul menţ ionat se dore ş te a se construi spaţ ii administrative precum ş i ateliere, magazii 

ş i anexe  în  vederea desfăş ură rii in continuare in bune condiţ ii a serviciilor publice importante de interes 

locaL 

Terenul respectiv, av ă nd datele de identificare prev ă zute in Anexa nr. 1 la H.C.J. Ialomita nr. 

52/26.04.2018, ar urma dup ă  aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al Jude ţului 

Ialomiţ a, s ă  se facă  trecerea in domeniul public al Municipiului Slobozia la cererea acestuia prin hot ă ră re a 

consiliului local. 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune aprobarea trecerii din domeniul privat al 

Judetului Ialomita in domeniul public al judetului a terenului in suprafată  de 18.500 nip situat in intravilanul 

Municipiului Slobozia, inscris in CF nr. 38936 Slobozia. 

Fată  de cele ară tate mai sus, propunern promovarea proiectului de hotă ră re in vederea dezbaterii ş i 

aprob ă rii acestuia. 

Director Exe utiv, 
Gheorgl roca 
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