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PROJECT DE HOTARARE NR. 
privind completarea Anexei la Hoteireirea Consillului  Jude  ţ ean lalomiţ a nr. 47 

din 30.09.1999 privind Msu#rea inventarului bunurilor care alcă tuiesc domeniul 
public al judeţ ului lalomiţ a, cu modific ă rile ş i completeirile ulterioare 

Consiliul Jude ţ ean 
Avand in vedere: 

Referatul de aprobare nr.  ILTO /2023 -  P din  011.43  .2023 al Pre ş edintelui 
Consiliului  Jude  ţ ean lalomiţ a; 

- Anexa la Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a nr. 47 din 30.09.1999 privind 
insuş irea inventarului bunurilor care alcă tuiesc domeniul public al jude ţ ului lalomi ţ a, cu 
modifică rile 51 complet ă rile ulterioare; 

- Hotel's-area Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a nr. 227 din 25.11.2021 privind 
acceptarea dona ţ iei propuse de Muzeul National al Agriculturii in favoarea Jude ţ ului 
lalomi ţ a a bunurilor /mobile cuprinse in cadrul "Fermei agricole Perie ţ i"; 

- Hotă rarea Consiliului  Jude  ţ ean lalomi ţ a nr. 47 din 28.02.2023 privind trecerea 
unui bun — teren  In  suprafa ţă  de 18300 mp din domeniul pr/vat al Jude  ţ ului lalomiţ a in 
domeniul public al Judeţ ului lalomi ţ a; 

- Contractul de dona ţ ie nr. 4699 din 20.02.2023 avand rncheierea de Autentificare 
nr. 117 din 20.02.2023, 

Examin6nd: 
- Raportul de specialitate nr. Xi3   /2023 	din 09- 	.2023 al Direcţ iei 

Achizi ţ ii  i Patrimoniu; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei juridice, de discipline', 

drepturi, obliga ţ ii 5i incompatibilit ăţ i; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei de urbanism, 

amen  ajarea teritoriului, dezvoltare  regional,  protecţ ia mediului 5i turism, 
rn conformitate Cu: 

prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) ş i f) 5i art. 286 alin. (3) din Ordonan ţ a de 
Urgent(' a  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 858 — 865 din Codul Civil; 
- prevederile Hotă rarii Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 

public al jude ţ ului lalomi ţ a, precum  i al municipiilor, ora ş elor  i  comunelor din jude ţ ul 
cu modifică rile  i complete" rile ulterioare; 

Cod FP -07-06, eci. 2, ver. 0 



prevederile art. 59 ş i art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic6 
legislativ6 pen  tru elaborarea actelor normative, cu modific6rile  i completă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 45 ş i art. 47 din Regulamentul de organizare ş i functionare a 
Consiliului Judetean lalomita, aprobat prin Hot6r6rea Consiliului Judetean lalomita 
nr. 46 din 30.03.2021, cu modificarile  i  complet6rile ulterioare, 

În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenr6 a Guvemului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific6rile si complet6rile ulterioare, 

HOTAR4TE: 

Art. 1 Anexa la Hot6r6rea Consiliului Juderean lalomi ţ a nr. 47 din 30.09.1999 
privind Fnsu.,sirea inventarului bunurilor care alc6tuiesc domeniul public al juderului 
lalomira, cu modifică rile ş i cornplet6rile ulterioare, dup ă  poziria 68 se completeaz6 cu 
pozirlile 69 ş i 70, conform anexei care face parte integrant6 din prezenta hot ă rare. 

Art. 11 Anexa la Hotă rarea Consiliului Judetean lalomira nr. 47 din 28.02.2023 
privind trecerea unui bun — teren in suprafar6 de 18.500 nip din domeniul pr/vat al 
Judetului lalomita Tn domeniul public al Judetului lalomita, se rectifica la rubric6 
"Valoare de inventor (lei)", astfel Tn lac de "13.323.760,00 lei" se va citi "1.323.760,00 
lei". 

Art. III Prin gnja Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot6rare va fi 
comunicata spre ducere la "indeplinire Direcriei Achizirii  l  Patrimoniu, Directiei Buget 
Finanre, si, spre ş tiinr6, lnstituriei Prefectului —Judetul lalomira, urmand a fi publicat6 pe 
site-ul Consiliului Judetean lalomita - Secriunea "Monitorul Oficial  at Juderului". 

PRE5ED1NTE, 
AVIZAT, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General at Judetului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 

Nr.  	 Rd/Dc 
Acioptat ă  la Slobozia 	 R.C. 
Astă zi 	.2023 	 2 ex. 

Cod FP -07-06, ed. 2,  ver. 0 



Anexa la H.C.J. nr. 	/ 	03.2023 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor imobile cuprinse in caclrul "Fermei agricol ă  Perie ţ i" care 
completeaz ă  inventarul bunurilor din domeniul public al judetului Ialomita 

Ni-. ert. Conul 
de 

elasifica 
re 

Denumirea 
bunului 

Elemente de indentificare Valoare de 
inventar (tel) 

Anul 
dobandirii 

Situatia Juridiert 

69 a 1.2.2. Magazie Adresd: 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie  pa fundatie din baton, 
ziddrie din că rdmidă , compartimentat ă  
in 4 camere. Regim de in ă ltime: parter. 
Suprafata construit ă  = 523,00 mp. 
Numar cadastral: 811/5-C3. 

0,00 1949 Carte funciard nr. 
20760 Perie ţ i 

b 1.2.2. Sopron 
ambalaje 

Adresd: 	Comuna 	Perie ţ i, 	lot 	nr.5. 
Constructie  pa fundatie din baton, 
ziddrie din c ă rdmidă , invelitoare de 
plă ci de azbociment, compartimentaid 
in 2 incdperi. Regim de indltime: 
parter. Suprafata construitd = 563,00 
mp. Numă r cadastra1: 811/5-C4 

363.618,00 1960 Carte funciatt nr. 
20760 Perieti 

c 1.2.2. Casa pompe Adresd: 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
ziddrie din cdr ă midă .', invelitoare din 
Oki de azboeiment, o incdpere. 
Regim de Indl ţ itne: parter. Suprafatd. 
construild. — 51,00 mp. Nurnar 
cadastral; 811/5- C5 

1.367,00 1957 Carte funciar ă . nr. 
20760 Perieti 

d 1.6.5. Centrald termicd Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
ziddrie din cdramida, Invelitoare din 
placă  de beton, compartimentatd cu 2 
ine ăperi, Regim de inaltime: parter. 
Suprafatd construitd = 138,00 mp. 
Numar cad astral: 811/5- C6 

3.700,00 1970 Carte funciard nr. 
20760 Perieti 

e 1.2.2. Magazie Adresd: 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pe fundatie din beton, 
ziddrie din c ă rdmidd, invelitoare din 
Oki de azbocitnent. Regim de 
inaltime: parter. Constructie declaratd 
partial monument istoric: IL-II-m-B-
14153-01. Suprafatd construit ă  -- 
376,00 mp. Numar cadastral: 81 1/5-  
C7 

5.700,00 1937 Carte funciard nr. 
20760 Perieti 



f 1.2.2, Cabină  basculd Adres ă : 	Comma 	Pariah, 	lot 	nr.5, 
Constructie pa fundatie din baton, 
zid ă rie din că ră mid ă , Invelitoare din 
placă  de baton, o Inc ă pere. Regim de 
ină llime: cuv ă  + parter. Suprafa ţă  
construit ă - 8,00 nap, Nuinar cadastral: 
811/5- C8 

2.211,00 1966 Carte funciar ă  nr. 
20760 Periell 

g 1.5.12. Depozit de 
legume 

Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Cons tructie pa fundatie din baton, 
zid ă rie din c ă ramid ă , invelitoare din 
tabl ă , compartimentat ă  In 2 camera ş i 
un hol. Construclie declarat ă  partial 
monument istoric: IL-11-m-B-14153 ,  
02, Regim de In ă ltirrie: parter. 
Suprafaţă  construit ă  — 326,00 mp. 
Numar cadastral: 811/5- C9 

13.800,00 1937 Carte funciar ă  ox. 	— 
20760 Perieti 

h 1.5.12. Depozit Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie  pa fundatie din baton, 
zid ă rie din c ă ră midă , Invelitoare tabl ă , 
compartimentat ă  In o Inc ăpere. Regim 
de Ină l ţ ime: parter. Suprafat ă  
construit ă 	= 	98,00 	nip. 	Numar 
cadastral: 811/5- C10 

0,00 1937 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perieli 

i 1.8.9. Castel de ap ă  Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pa fundatie din baton, 
zidă rie din c ă ră midă , Invelitoare din 
plac ă  de baton. Construc ţ ie declarat ă  
partial monument istoric: IL-11-m-B-
14153-03. Regim de ină ltime: parter. 
Suprafat ă  construită  = 28,00 mp. 
Numar cadastral: 811/5- CI 1 

22.964,00 1960 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perie ţ i 

j 1.2.8. Bazin de ap ă  Adresă : 	Cornuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie  pa fundatie din baton, 
zidă rie din c ă ră mid ă , invelitoare din 
placă  de baton. Regim de inaltime: 
semfingropat. Suprafa ţă  construit ă  = 
90,00 mp, Numar cadastral: 811/5- 
C12 

3.078,00 1960 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perieti 

k 1.6.8. Cantină  + 
locuinte 

Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Construetie  pa fundatie din baton, 
zidă rie din c ă ră midă , Invelitoare de 
tabl ă , 	regim 	de 	ină ltime 	: 	P+1E. 
Constructie declarat ă  partial 
monument istoric: IL-II-m-B-14153- 
04. Suprafaled construit ă  = 337,00 mp. 
Numar cadastral: 811/5- C13 

358.902,00 1943 Carte funciar ă  Er. 
20760 Perieţ i 

1 1.2.2. Magazie 
alimentc 

Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Constructie pc 	fundatie 	din 	baton, 
zid ă rie din car ă midă , invelitoare din 
tabl ă . 	Regim 	de 	ină l ţ ime: 	parter. 
Suprafa ţă 	construit ă 	= 	62,00 	rap. 
Numar cadastral: 811/5- C14 

0,00 1937 Carte funciar ă  nr. 
20760 Pcrieti 

m 1.6.4. Biro uri Adresă : 	Comuna 	Perie ţ i, 	lot 	nr.5. 
Constructic pe fundatie din baton, 
zidă rie din că ră midă , Invelitoare din 
tablă . 	Regim 	de 	Ină l ţ ime: 	parter. 
Suprafara construit ă  = 	153,00  nip. 
Numar cadastral: 811/5- C15 

0,00 1937 Carte funciar ă  nr. 
20760 Perieti 

n 1.6.2. Gră dinit ă  Adresa: 	Conwna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 
Cosntructie compus ă  din 12 camera ş i 
2 holuri, pc fiindatie din baton, zid ă rie 
din c ă r ă miclă , invelitoare din tabl ă . 

144.425,00 1910 Carte funciara nr. 
20760 Perie ţ i 



Regim de ină l time: parter. Constructie 
declarat ă  partial monument istoric: IL- 
11-m-B-14153-05. 	Suprafată  
construit ă 	= 	458,00 	mp. 	Numar 
cadastral: 811/5- C16 

o 1.2.2. Magazie Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 87.614,00 1937 Carte funciard nr. 
Construc1ie pe 	fundatie 	din 	baton, 
zidă rie din că ră mid ă , Invelitoare din 
tabl ă . 	Regim 	de 	ină ltime: 	patter. 

20760 Perieti 

Constructie 	declarat ă 	partial 
monument istoric: IL-II-m-B-14153- 
06. Suprafata construit ă  = 173,00  tap. 
Numar cadastral: 811 75- C17 

P 1,2.2. Magazie Adresă : 	Comma 	Perie1i, 	lot 	nr,5. 4.502,00 1937 Carte funciard nr. 
Constructie  pa fundatie din baton, 
zid ă rie din c ă ră mid ă , invelitoare din 
tabl ă , compus ă  din 5 incă peri. Regim 
de in ă ltime: patter. Constructie 
declarat ă  partial monument istoric: IL- 

20760 Perieti 

II-m-B-14153-07. 	Suprafată  
constmit ă 	= 	314,00 	tap. 	Numar 
cadasttal: 811/5- C18 

r 1.2.2. Remiză  Adresă : 	Coununa 	Perieti, 	lot 	nr.5, 
Constructie  pa 	fundatie 	din baton, 
zid ă rie din c ă ramid ă , invelitoare din 
tabl ă . 	Regim 	de 	ină ltime: 	patter. 

0,00 1969 Carte funciar ă  nr, 
20760 Perieti 

Suprafa ţă 	construită . 	= 	69,00 	tap. 
Numar cadastral: 811/5- C19 

s 1.2.2. Magazie Adres ă : 	Comuna 	Perieti, 	lot 	nr.5. 32.104,00 1910 Carte funciar ă  nr. 
Constructie  pa fundatie din 	baton, 
zidă rie din c ă ră midă , invelitoare din 
tabl ă , compus ă  din 13 camere ş i un 
grad. 	Regim 	de 	in ă ltime: 	patter. 

20760 Perieti 

Constructie 	declarat ă 	partial 
monument istoric: IL-II-m-B-14153- 
08, Suptafa1 ă . construit ă  = 728,00  tap. 
Numar cadastral: 811/5- C20 

1.7.1.2. Retea electric ă  Compusa din 	10 stalpi din baton 558,00 1954 
aeriană  preconaprimat 1968 

t 1.6.3.2, imprejmuire Lungime - 100 m si plas ă  sudata cu 32.250,00 1985 
B.A.Prefabricat 

e 

lungimea de 675 m 2008 

1 1.8.1. Put forat de 
mare adâncitne 

ină ltiine = 70 m 0,00 1957 

u Term Adresa: 	Comuna 	Perie1i. 	Teren 
categoric 	de 	folosint ă . 	intravilan, 
arabil, curti constructii in suprafat ă . de 

758.621,00 2007 Carte funciar ă  nr, 
20760 Perieti 
20758 Perieti 

= 40.564,00 rnp din care Drum ( alee 
betonată ) in suprafata de 3.204,00 nap. 

20759 Perieti 

Nr. cadastral: 811/5, 811/4, 811/3 



DATE DE IDENTIFICARE 

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

Nr. crt, Denumirea 
bunului 

Elemente de indentificare Valoare de 
inventar (lei) 

Anul 
dobiindirii 

Situatia Juridicii 

70 Teren 
intravilan 

Amplasament: Strada Giirii, nr. 58, 
municipiul Slobozia, judetul 
Ialomita 

SuprafatA din acte 	= 17.792 mp 

Suprafat6 mnuratA = 18.500 mp 

L323.760,00 
lei 

1998 Proprietatea 
Privat5 a Judetului 
Ialomita 
H.C.J nr. 28/2010; 
II.C.J. nr. 
52/26.04.2018 

CF 38936 Siobozia 



RI111:1 SIMTEX 

CIŁ k Ţ 1FtDi-fAttRGEHEFIS SYSTA 

MO 0001 

ROMANIA 
CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

Slobozia Nap Revolutiel Nr, 

,,, Exerne Qing,2.1, 

web: www.cicnetao 
cjiecicnetaa 

Tel.: 0243 230200 
Fax! 0243 230250 

Nr.h-5-0  12023 - 	din216.2023 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotă rare privind modificarea  í  completarea Anexel Ia Hotă ră rea Consiliului 
Judetean lalomita nr. 47 din 30.09.1999 privind Insuş irea inventarului bunurilor care alcă tuiesc 

domeniul public al judetului lalomita, cu modificarile 51 cornplet ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii se pro pune cornpletarea Anexei la Hot ă ră rea 
Consiliului Juderean lalomira nr. 47 din 30.09.1999 privind insu ş irea inventarului bunurilor care 
alcă tuiesc domeniul public al juderului lalomira, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare. 

Actul administrativ in cauză  a stat la barn aclopt ă rii Hotă ră rii Guvernului nr. 1353/2001 
privind atestarea domeniului public al juderului lalomira, precum ş i al municipiilor, ora ş elor ş i 
comunelor din juderul lalomira. În curs u/ anului 2017, Hot ă ră rea Consiliului Juderean lalomira 
nr. 47 din 30.09.1999 a suferit o serie de modific ă ri i complet ă ri, adoptate de autoritatea 
de/iberativč jude ţ eană  prin hotă rarea nr. 156 din 29 septembrie, 

Prin Hotă ră rea nr. 227 din 25.11.2021, Consiliul Juderean lalomira a acceptat donaria 
propus ă  de Muzeul National al Agriculturii in favoarea Juderului lalomira a bunurilor 'mobile 
cuprinse in cadrul "Fermei agricole Perier Ulterior, a fast incheiat Contractul de donarie nr. 4699 
din 20.02.2023 av ă nd incheierea de Autentificare nr. 117 din 20.02.2023. 

De asemenea, prin Hotă ră rea Consiliului Juderean lalomira nr. 47 din 28.02.2023 a fost 
trecut din domeniul privet in domeniul public al juderului lalomira un teren cu suprafara de 18.500 
mp, valoarea de inventor fund trecut ă  dintr-o eroare materială  la surna de 13.323.760,00 lei. Astfel 
se impune indreptarea acestei erori mater/ale urm 'and ca valoarea de inven tar s ă  fie in sum ă  de 
1.323.760,00 lei. 

În acest sens, prin proiectul de hotarâre se propune cornpletarea Anexei la Hot ă ră rea 
Consiliului Juderean lalomira nr. 47 din 30.09.1999, cu modific ă  rile ş i completă rile ulterioare prin 
introducerea celor 2 noi 

În roportul directiei de specialitote si in proiectul de hottr ă re sunt detaliate modific ă rile la 
Anexa la Hotă rarea Consiliului Juderean lalomira nr. 47 din 30.09.1999 privind insu ş irea 
inventarului bunurilor care alc ă tuiesc domeniul public al juderului lalomita, cu modific ă rile ş i 
cornpletă rile ulterioare. 

Constată nd cć  sunt indeplinite condiriile de necesitate ş i oportunitate, pro pun Consiliului 
Judetean lalomira adoptarea hoteirârii ?n forma 0 continutul prezentate in proiect. 

Redactot 

Cristfan R6ureanu 
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RAPORT 
la pro iectul de hoteirdre privind completarea Anexei la Hotdrarea Consiliului Judelean lalomiţ a nr. 
47 din 30.09.1999 privind fnsusirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al 

judetului Ialomiţ a 

Potrivit art. 286 alin (1) si (3) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  fir. 57/2019 privind Codul administrativ, 

domeniul public este alc ă tuit din bunurile prev ă zute la art. 136 aim. (3) din Constitu ţ ie, din cele stabilite in 

anexele nr. 2-4 si din mice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public, 

ş i sunt dob ă ndite de stat sau de unitkile administrativ-teritoriale prin unul dintre modurile prev ă zute de 

lege. 

Domeniul public al judetului este alc ă tuit din bunurile prev ă zute in anexa nr. 3, precum si din alte 

bunuri de uz sau de interes public jude ţ ean, declarate ca atare prin hot ă ră re a consiliului judetean, dac ă  nu 

sunt cleclarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public national. 

Avă nd in vedere cele men ţ ionate, se completeaz ă  Anexa la Hot ă rdrea Consiliului Judetean Ialomita 

iii. 47 din 30.09.1999 privind insusirea inventarului bunurilor domeniului public al jude ţ ului Ialomita, astfel 

dup ă  pozitia 68 se introduc pozi ţ iile 69 si 70, conform anexei care face parte din prezenta hot ă ră re: 

pozitia 69 prin completarea cu "Ferma agricol ă  Peric ţ i„ acceptat ă  prin donaţ ie de la Muzeul 

National al Agriculturii wand la baza H.C.J. nr. 227/25.11.2021, a Contractului de dona ţ ie nr. 

4699/20.02.2023 avind incheierea de Autentificare nr.117/20.02.2023, bunurile imobile aferente 

având datele de identificare cuprinse in anexa la prezentu1Raport; 

pozi ţ ia 70 prin completarea cu terenut in suprafat ă  de 18.500 mp situat în intravilanul 

Municipiului Slobozia, inseris in CF nr. 38936 Slobozia, terenul fund solicitat pentru trecerea din 

domeniul public al Jude ţ ului Ialomi ţ a in domeniul public al Municipiului, datele de identificare 

find cuprinse in anexa la prezentul Raport; 



Prin. H.C.J. Ialomita nr. 47 128.02.2023 a fast trecut din domeniul privat in domeniul public terenul  în  

suprafat ă  de 18.500 mp. Dintr-o eroare materiald, valoarea de inventar a acestei suprafe ţ e a fost de 

13.323.760,00 lei, drept pentru care pin prezenta se indreapt ă  această  eroare materiald iar valoarea de 

inventor pentra suprafata mai sus mentionată  va fi de 1.323.760,00 lei. 

Bunurile imobile aferente "Fennei agrieol ă  Perieti„ donate de că tre Muzeul National al 

Agriculturii, o parte dintre acestea sunt declarate monumente istorice avdnd cod L.M.I.: IL-II-a-B-14153, 

au nevoie a fi intretinute, consolidate pentru a fi introduse in circuit turistic national. 

Prin proieetul de hotdrare supus dezbaterii se propune completarea Anexei la Hot ă rdrea Consiliului 

Judetean Ialomita nr. 47 din 30.09.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care aledtuiesc dorneniul 

public al judetului Ialomita, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare. 

Fatd de cele ară tate mai sus, propunem promovarea proieetului de hot ă rdre in vederea dezbaterii si 

aprob ă rii acestuia. 

Director E cutiv, 
Gheor!,9i- Proc • 
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