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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 

nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc  
domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare 

  
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1546/2023 - P din 19.01.2023 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa;  
- anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 28.04.2022 privind asocierea 
Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială 
Maia în vederea realizării în comun a Monumentului comemorativ (bust și soclu) 
reprezentându-l pe Barbu Catargiu, ”Întâiul Prim – ministru al României moderne”;
 Examinând: 

- Raportul de specialitate  nr. 1573/2023 - L din 19.01.2023 al Direcţiei Achiziții și 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 2328/2023 - P din 30.01.2023 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 2207/2023 - D din 27.01.2023 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Avizul nr. 2225/2023 - J din 27.01.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), art. 286 alin. (1) și (3) și anexa nr. 3 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile art. 858 – 865 din Codul Civil; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat 
al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 
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    - prevederile art. 47 alin. (4), art. 60 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
           - prevederile art. 46 – art. 47 din Regulament de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa           
nr. 46 din 30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art. I După poziția 67 a anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 
din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce poziția 68 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art. III Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului General al 
Judeţului Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziții și Patrimoniu și Direcției 
Buget Finanțe şi, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului – Judeţului Ialomiţa, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea, ”Monitorul Oficial al 
Județului”. 

 
          PREŞEDINTE,  

                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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