
Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0 

                           

 

H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 28.12.2005  

privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situați  
în municipiul Slobozia, județul Ialomița 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 1600/2023 - J din 19.01.2023 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

- Proiectul de hotărâre nr. 33200/2022 - I  din 21.12.2022 privind încetarea regimului 
de ocrotire a stejarului secular (stejar Quercus robur) aflat în incinta Școlii nr. 3 din 
municipiul Slobozia, înregistrat în Registrul spațiilor verzi din municipiul Slobozia sub       nr. 
34628; 
 Examinând: 
 -  Adresele nr. 90097 din 09.09.2022, 123030 din 12.12.2022 și nr. 4437 din 
17.01.2023 ale Serviciului managementul serviciilor de utilități publice din cadrul Primăriei 
Municipiului Slobozia; 
 - Procesul verbal de constatare nr. 89294 din 07.09.2022 al comisiei de avizare tăieri 
de arbori; 
 - Adresa nr. 7544 din 08.09.2022 a Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița; 
 - Adresa nr. 4942 din 08.12.2022 a Academiei Române- Comisia pentru Ocrotirea 
Monumentelor Naturii; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 28.12.2005 privind punerea sub 
regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situați în municipiul Slobozia, județul Ialomița; 
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 36 din 28.02.2019 privind 
aprobarea ”Registrului local al spațiilor verzi” din municipiul Slobozia; 
     -  Raportul de specialitate 1626/2023 - X din 19.01.2023 al Direcției Coordonare 
Organizare;  

 - Avizul nr. 2223/2023 - H din 27.01.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 - Avizul nr. 2400/2023 - P din 30.01.2023 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi,   
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                            
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 8 alin. (1) lit. d), art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului                
nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile art. 45 – 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,                        
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. I (1) Articolul 1) al Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 28.12.2005 
privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situați în municipiul 
Slobozia, județul Ialomița, se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 1 Se aprobă punerea sub regim provizoriu de ocrotire pentru stejarul secular       

(Quercus robur/frainetto) aflat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 3 Slobozia, înregistrat în 

Registrul Spațiilor Verzi din municipiului Slobozia sub nr. 34634.” 

(2) Se ia act de încetarea regimului de ocrotire pentru stejarul secular ( Quercus 
robur/frainetto) aflat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 3 Slobozia, înregistrat în Registrul 
Spațiilor Verzi din municipiului Slobozia sub nr. 34628, ca urmare a dispariției din cauze 
naturale.  

 
Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 

28.12.2005 privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situați în 
municipiul Slobozia, județul Ialomița rămân în vigoare. 
 

Art. III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
  Art. IV Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului General al Judeţului 
Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire, Primăriei Municipiului Slobozia şi Școlii nr. 3 Slobozia și, 
spre ştiinţă, Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, Academia Română - Comisia 
pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, 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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