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PROIECT DE HOTĂ RARE NR. 	  
privind trecerea  în  domeniul public al Jude  ţ ului lalomiţ a din domeniul public al 
Municipiului Slobozia a terenului in suprafa ţă  de 2.969 mp, situat in Slobozia, Ş oseaua 
Sudului, nr. 54,  a terenului in suprafaţă  de 6.961 mp, situat in Slobozia, str. Ion Creangă , 
nr. 2 $i a terenului in suprafaţă  de 114 mp, situat in Slobozia, str. Mihail Sadoveanu 

Consiliul Judetean 
Avand in vedere: 
- Hotă ră rea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţ ului lalomita, precum ş i al municipiilor, ora ş elor ş i comunelor din judetul lolomiţ a; 
Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 47 din 30.09.1999 privind insu ş irea 

inventarului bunurilor core alcă tuiesc domeniul public al judeţ ului lalomi ţ a in vederea 
actualiză rii acestuia, cu modifică rile  i completă rile ulterioare; 

- Hotă r6rea Consiliului Judetean lolomita nr. 31 din 31.01.2023 privind solicitarea 
adresată  Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren  în  supraf46 de 2.969 
mp, of/at in domeniul public al acestuia, in domeniul public at Jude  ţ ului lalomi ţ a; 

- Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 32 din 31.01.2023 privind solicitarea 
adresată  Municipiului Slobozia  pen  tru trecereo unui bun /mobil, teren  în  suprafa ţă  de 6.961 
mp, of/at in domeniul public at acestuia, in domeniul public al Jude  ţ ului lalomita; 

- Hotă rrirea Consiliului  Jude  ţ ean lalomiţ a nr. 33 din 31.01.2023 privind solicitarea 
adresată  Municipiului Slobozia  pen  tru trecerea unui bun  /mob/i, teren in suprafa ţă  de 114 
mp, of/at in domeniul public at acestuia, Tn domeniul public al Jude ţ ului lalomi ţ a; 

- Hotă rarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 54/28.02.2023 referitoare la 
trecerea terenului Tn suprafa ţă  de 2.969 mp, situat  în  Slobozia, Soseaua Sudului, nr. 5A, din 
domeniul public al UAT Municipiului Slobozia in domeniul public at Jude ţ ului lalomi ţ a; 

- Hotă r6rea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 55/28.02.2023 referitoare 
la trecerea imobilului inscris Tn Cartea  Fun  ciară  nr. 38993, 
situat in Slobozia, strada Ion Creangă  nr. 2, din domeniul public al UAT Municipiului 
Slobozia in domeniul public al Jude  ţ ului lalomi ţ a; 

Hotă rarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 56/28.02.2023 referitoare la 
trecerea terenului Tn suprafa ţă  de 114 mp, situat in Slobozia, strada Mihail Sadoveanu, din 
domeniul public al UAT Municipiului Slobozia Tn domeniul public at Jude  ţ ului lalomi ţ a; 
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- Referatul de aprobare nr,A06 /2023- 	din a.03.2023 al Pre ş edintelui 
Consiliului Judetean lalomita, 

Examinand: 
Raportul de specialitate nr.  1U0   /2023-  L  din 	.03.2023 alDirecţ /eiAchizitii  

ş i Patrimoniu; 
Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.03.2023 al Comisiei juridice, de discipline', 

drepturi, obliga ţ ii  i incompatibilită ti; 
Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.03.2023 al Comisiei economico-financiar ă  

.si agricultura; 
Avizul nr. 	/2023 - 	 din 	.03.2023 al Comisiei de urbanism, 

amen ajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism; 
Tr) conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) si lit. d), alin. (5) lit. f), art. 294 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 858, art. 860 alin. (1) si (2), art. 861 al/n. (1) si (2) . ş i ale art. 863 lit. 

f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat ă , cu modific ă rile i cornpletarile 
ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului 
nr. 57/2019privind Codul Administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare, 

HOT Ă RA5TE: 

Art.1 Se aprob ă  trecerea in domeniul public al Jude ţ ului lalomi ţ a din domeniul public 
al Municipiului Slobozia a terenului 'in suprafa ţă  de 2.969 mp, situat în Slobozia, Ş oseaua 
Sudului, nr. 5A, avand datele de identificare men ţ ionate în anexa care face parte integranta 
din prezenta hot 6r6re. 

Art. 2 5e aprob ă  trecerea in domeniul public al Judetului lalomi ţ a din domeniul public 
at Municipiului Slobozia a terenului în suprafa ţă  de 6.961 mp, situat în Slobozia, strada Ion 
Creang ă , nr, 2, av6nd datele de identificare men ţ ionate Fri anexa care face parte integrant ă  
din prezenta hot ă rare. 

Art. 3 Se aprobă  trecerea în domeniul public al Jude ţ ului lalomi ţ a din domeniul public 
al Municipiului Slobozia a terenului in suprafa ţă  de 114 mp, situat In Slobozio, struck; Mihail 
Sadoveanu, avand datele de identificare men ţ ionate in anexa care face parte integrant ă  
din prezenta hotă r6re. 

Art .4 Se declară  de interes public judetean bunurile imobile prev ă zute la art. 1 — 
art. 3. 

Art.f' Se cornpleteaz ă  inventarul bunurilor care alc ă tuiesc domeniul public al 
jude ţ ului lalomi ţ a, apro bat prin Hotă rtirea Consiliului Judetean lalomi ţa nr. 47 
din 30.09.1999 privind Fnsusirea inventarului bunurilor care alc ă tuiesc domeniul public al 
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judetului lalomita, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare,  în vederea actualiz ă rii 
acestuia, cu terenurile prev ă zute la art. 1—art. 3. 

Art.6 Predarea preluarea terenurilor se face pe bag' de protocol incheiat rntre 
Municipiul Slobozia i Judetul lalomita "in termen de maxim 10 zile de la data adopt ă rii 
prezentei hotă retri. 

Art; Prin grija Secretarului General al Judetului lalomi ţ a, prezenta hotă ră re va fi 

comunicată , spre ducere la indeplinire, Directiei 	Patrimoniu i Direc ţ iei Buget 

Finante din cadrul Consiliului Judetean lalomita ş i, spre stiintă , Municipiului Slobozia 

Institutiei Prefectului — Judetul lalomita, urmand set fie publicat ă  pe site-ul Consiliului 

Judetean 	sec ţ iunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului lalomita 

ADRIAN-ROBERT IONESCU 
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Anexă  la HCJ nr. 	/ 03.2023 

bunul imobil teren in suprafaţă  de 2969 mp, situat in Slobozia, Ş oseaua 
Sudului, nr. 5A 

Nr. crt. Codul de 

clasificar 

C 

Denumirea 

bunului 

Elemente de indentificare Valoare de 

inventar (lei) 

Anul 

dobfindirii 

Situatia Juridic ă  

1320 — 
Term 

Amplasament: sos. Sudului, nr. 5A 
VecinAt6ti: 

N — domeniul privat al mun. 
Slobozia aviind NC 37622 
S — domeniul public al mun. 
Slobozia avand NC 39180 
E — domeniul public al mun. 
Slobozia avand NC 39335 si 
proprietate privat6 avAnd NC 
31701 
V- domeniul privat al mun. aviind 
si proprietate privat6 avrind NC 
31701 
Suprafata = 2969 mp 

1.410.275,00 lei 

Slobozia  

2022 OUG 57/2019 

HCL nr. 10/2023 

CF 40985 

bunul imobil teren in suprafaţă  de 6961 mp, situat in Slobozia, strada Ion 
Creangă , nr. 2 

Nr. crt. Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de indentificare Valoare de 

inventar 

Anul 

dob ă ndirii 

Situatia Juridic ă  

Amplasament: T41 parcela 192 

Vecin ă t ă ti: 11.200,00 2018 Proprietatea public ă  a 

a.  1.6.2. 
N —teren domeniul public at UAT 

lei municipiui Slobozia 
1242 Teren fotbal Slobozia pe o lungime de 101 m; 

drum -NC 31820 pe o lungime 
HCL 47/2021, CF nr. 

4,40m; 38993 

S — teren domeniul public al UAT 
Slobozia; 

E — teren domeniul public at UAT 
Slobozia; 

V- teren domeniul public at UAT 

Slobozia 

Cl — grup sanitar — 15 mp 

Teren extravilan 

b.  - Teren aferent Suprafata = 6961 mp 320.200,00 2018 

lei 



bunul imobil teren in suprafata de 114 mp, situat in Slobozia, 
str. Mihail Sadoveanu 

Nr. crt. Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de indentificare Valo  are de 
inventar (lei) 

Anul 
dob ă ndirii 

Situatia Juridic ă  

917 
1.3.7.3. 

Parcare 

Amplasament: Strada Mihail 
Sadoveanu 
Suprafat ă  = 306 mp (din acte) 
,..Suprafat ă  m ă surat ă  = 114 mp 
Imbră că minte = beton de chnent 
Vecin ă tă ti: 
N — Muzeul National al 
Agriculturii 
S — Teren domeniul privat at 
municipiulut Slobozia 
E — Strada Mibail Sadoveanu 
V- Teren dorneniul privat al 
municiplului Slobozia 

150.662,00  1CÍ  

Municiplului  

1985 Proprietatea 
PubHO a 

Slobozia 	HCL 
nr. 4712011 Legea 
213/1998 

CF 40601 Slobozia 
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din 2-I.  0 1  .2023 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă ră re privind trecerea in domeniul public al Judetului Ialomita din domeniul 
public al Municipiului Slobozia a terenului in suprafat ă  de 2.969 mp, situat in Slobozia, Soseatia 
Sudului, nr. 5A, a terenului în suprafat ă  de 6.961 mp, situat in Slobozia, str. Ion Creang ă , nr. 2 si 

a terenului in suprafat ă  de 114 mp, situat in Slobozia, str. Mihail Sadoveanu 

Prin proiectut de hot ă rke supus dezbaterii se propune trecerea in domeniul public al Jude ţ ului 
Ialomi ţ a din domeniul public at Municipiului Slobozia a terenului in suprafa ţă  de 2.969 nip, situat in 
Slobozia, Ş oseaua Sudului, nr. 5A, a terenului in suprafat ă  de 6.961 nip, situat in Slobozia, str. Ion 
Creang ă , nr. 2 ş i a terenului In suprafaţă  de 114 nip, situat in Slobozia, str. Mihail Sadoveanu. 

Consiliul Judeţ ean lalomiţ a isi desfăş oară  in prezent activitatea in incinta Palatului administrativ, 
bun imobil aflat in proprietatea statului rorridn ş i in administrarea Institu ţ iei Prefectului Jude ţ ul 
falorni ţ a, conform Hotă rdrii de Guvem nr. 706/1994. 

Avă nd in vedere faptul e ă  din anul 2024 cl ă direa Palatului Administrativ va intra intr-un proces 
de eficientizare energetic ă  prin finan ţ are european ă , activit ăţ ile desfăş urate, numă rul de proiecte cu 
fonduri externe ş i interne nerambursabile aflate in implementare sau care urmeaz ă  a fi irnplementare, 
precum i atribu ţ iile conferite prin loge, spa ţ iul in care îi desfăş oar ă  aetivitatea personalul Consiliului 
Jude ţ ean Ialomiţ a a devenit insuficient, motiv pentru care este necesar a se construi un sediu 
administrativ care s ă  asigure desfăş urarea activit ăţ ii pentru intreg aparatul de specialitate al consiliului, 
dar ş i arhivarea documenteior. 

Prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 31 din 31.01.2023 s-a solicitat Municipiului 
Slobozia trecerea unui bun imobil, teren in suprafa ţă  de 2.969 nip, aflat in domeniul public al acestuia, 
in domeniul public al Jude ţ ului Ialomi ţ a, in vederea construirii unui sediu administrativ. 

Consiliului Local al Municipiului Slobozia prin Hot ă ră rea nr. 54/28,02.2023 a aprobat trecerea 
terenului in suprafa ţă  de 2.969 mp, situat in Slobozia, Ş oseaua Sudului, nr. 5A, din domeniul public al 
•UAT Municipiului Slobozia in domeniul public al Jude ţ ului lalomi ţ a. 

Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a,  in calitate de autoritate public ă  judeţ ean ă , are printre atribu ţ ii le 
conferite de Codul administrativ i obliga ţ ia de a asigura cadrul necesar de furnizare a serviciilor publice 
de interes jude ţ ean in domeniul sportului, precurn i privind conservarea, restaurarea ş i punerea in 
valoarea a monumentelor istorice ş i de arhiteetur ă , a parcurilor, gr ă dinilor publice ş i rezerva ţ iilor 
naturale. 

Dup ă  consultarea tuturor factorilor implica ţ i in ac ţ iunite sportive competi ţ ionale, a rezultat 
neeesitatea realiz ă rii unei baze sportive complexe de antrenament, care lipse ş te cluburilor sportive cc 
activează  in jude ţ ul Ialomi ţ a. Urrnare discu ţ iilor purtate cu reprezentan ţ ii legali ai Municipiului 
Slobozia, s-a identificat o suprafa ţă  de teren de 6.961 mp, proprietatea public ă  a acestuia, pe care se 
poate construi o astfel de baz ă  sportiv ă  cc va putea fi utilizat ă  de echipe ş i cluburi sportive din jude ţul 
nostru. 



De asemenea, reprezentan ţ ii legali ai UAT Municipiul Slobozia au identificat un teren, 
proprietate public ă , in suprafat ă  de 114 mp, aflat in proximitatea Muzeului National at Agriculturii, in 
vederea construirii unei parc ă ri ş i a unei alei de noes că tre muzeu. 

Astfel, Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, prin Hot ă ră rile Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 32 din 
31.01.2023 ş i nr. 33 din 31.01.2023 a solicitat Municipiului Slobozia trecerea unui bun imobil, teren in 
suprafaţă  de 6.961 mp, aflat in domeniul public al acestuia, in domeniul public al Jude ţ ului Ialomita 
pentru construirea unei baze sportive, respectiv trecerea unui teren in suprafat ă  de 114 mp, aflat in 
domeniul public al acestuia, in domeniul public al Judetului lalomi ţ a, pentru construirea unei parc ă ri ş i a 
unei alei de acces c ă tre Muzeul National at Agriculturii, 

In  acest sens, Consiliul Local al Municipiului Slobozia a adoptat Hot ă rarea nr. 55/28.02.2023 
referitoare la trecerea imobilului inscris in Cartea Funciar ă  nr. 38993, 
situat in Slobozia, strada Ion Creang ă  , nr. 2, in suprafa ţă  de 6961 mp, din domeniul public al UAT 
Municipiului Slobozia in domeniul public al Jude ţ ului Ialomi ţ a  i  Hot ă ră rea nr. 56/28.02.2023 
referitoare la trecerea terenului in suprafaţă  de 114  nip,  situat in Slobozia, strada Mihail Sadoveanu, din 
doineniul public al UAT Municipiului Slobozia in domeniul public al Judeţ ului Ialomita. 

Totodată , prin proiectul de hotă ră re se propune ca bunurile imobile 86 devină  de interes public 
jude ţ ean, urm ă nd a fi inscrise in inventarul bunurilor care alcă tuiesc domeniul public al judetului 
Ialomita. 

Constatand c ă  suut intrunite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judetean 
Ialomita adoptarea hot ă rdrii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

Redactat 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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RAPORT 

ROMANIA 

CONSILIULJUDIETEAN IALO 

la proiectul de hotă rdre privind trecerea in domeniul public al Judetului Ialomiţ a din domeniul public 
al Municipiului Slobozia a terenului în suprafaţă  de 2.969 mp, situat in Slobozia, ,5'oseaua Sudului, nr. 
5A; a terenului in suprafaţă  de 6.961 nip, situat in Slobozia, str. Ion Creangă , nr. 2 si a terenului in 

suprafată  de 114 nip, situat in Slobozia, str. Mi hail Sadoveanu 

Conform dispozi ţ iflor art. 294 alin (3) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al unei 
unită ti administrativ-teritoriale de pe raza teritorială  a unuijudel in domeniul public al judetului respectiv 
se face la cererea consiliului judelean, prin hotă rdre a consiliului local al comunei, al orasului sau al 
municipiului, dupel caz. 

- Terenul  în suprafată  de 2.969 mp situat in Slobozia, Soseaua Sudului, nr. 5A: 
Consiliul Judeţean Ialomi ţ a prin activit ăţ ile ce au cunoscut o dinamic ă  continua de a lungul anilor 

desfăş urate in incinta Palatului administrativ, bun imobil aflat in proprietatea public ă  a statului ş i 
administrat de Institu ţ ia Prefectului Jude ţ ul Ialomiţ a, potrivit prevederilor Hot ă ră rii de Guvern nr. 
706/1994, are nevoie de un nou sediu administrativ care s ă  asigure at ă t pentru tot aparatul de specialitate 
cat ş i pentru entit ăţ ile juridice din subordinea sau coordonarea sa, depozitarea documentelor produse sau 
gestionate in arhiva instit-uţ iei, condi ţ ii normale de munca. 

Pentru ini ţ ierea acestui demers, Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a prin Hotă rarea nr. 31/31.01.2023 a 
aprobat solicitarea adresat ă  Municipiului Slobozia privind trecerea din domeniul public al acestuia in 
domeniul public al Jude ţ ului Ialomiţ a a bunului imobil, teren in suprafa ţă  de 2.969 trip, situat in Slobozia, 
Sos. Sudului, nr. 5A, inscris în Cartea funciar ă  nr. 40985 in scopul realiză rii unei construc ţ ii sediu 
administrativ pentru desfăş urarea activit ăţ ii Consiliului Tudeţ ean Ialomiţ a. 

Ulterior Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin Hot ă ră rea nr. 54/28.02.2023 a aprobat 
trecerea terenului in suprafa ţă  de 2.969 mp, situat in Slobozia, Soseaua Sudului, nr. 5A, din domeniul public 
al UAT Municipiul Slobozia in domeniul public al Jude ţ ului Ialomi ţ a. 

- Terenul  în suprafaţ  ă  de 6.961 nip, situat în Slobozia, str. Ion Creangă , nr. 2: 
Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a dup ă  intrarea in vigoare a Ordinului nr. 664/2018 care a permis 

autorit ăţ ilor publice judeţ ene să  participe ş i s ă  contribuie la finan ţ area proiectelor ş i programelor sportive 
de utilitate public ă , pentru a asigura eadrul necesar de fumizare a serviciilor publice de interes jude ţ ean in 
domeniul sportului a purtat discu ţ ii cu reprezentan ţ ii legali ai Municipiului Slobozia care au identificat o 
suprafaţă  de 6.961 mp pe care se poate construi o astfel de baz ă  sportiv ă , teren proprietate public ă  a 
municipiului Slobozia. 



Pentra initierea acestui demers, Consiliul Judetean Ialomita prin Hot ă rarea nr. 32/31.01.2023 a 
aprobat solicitarea adresat ă  Municipiului Slobozia privind trecerea din domeniul public al acestuia in 
domeniul public al Jude ţ ului Ialomita a bunului imobil, teren  în  suprafaţă  de 6.961 mp, situat in Slobozia, 
in scopul realiz ă rii unei  bare sportive jude ţ ene de antrenament- fotbal. 

Din experienta acumulat ă  in ultimii ani de implementare a programului "Promovarea sportului de 
performanţă " ş i după  consultarea tuturor actorilor implica ţ i in actiunile sportive competi ţ ionale, a reie ş it 
necesitatea realiz ă rii unei baze sportive complexe de antrenament care lipse ş te cluburilor sportive cc  
activeaz ă  in  judeţ ul Ialomi ţ a. 

Ulterior Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin Hot ă rarea nr. 55/28.02.2023 a aprobat 
trecerea imobilului inscris in Cartea Funciar ă  nr. 38993, situat in Slobozia, str. Ion Creang ă , nr. 2, din 
domeniul public al UAT Municipiul Slobozia in domeniul public al Judeţ ului Ialomiţ a. 

Terenul fri suprafarei de 114 mp, situat in Slobozia, str. Mi hail Sadoveanu: 
Consiliul Judeţ ean Ialomita, in calitatea sa de autoritate public ă  judeteană , asigur ă  potrivit 

competentelor sale ş i in condiţ iile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
judetean privind conservarea, restaurarea ş i punerea in valoare a monumentelor istorice ş i de arhitectur ă , 
a parcurilor, gr ă dinilor publice ş i rezervatiilor naturale. 

În  acest context, a purtat discu ţ ii cu reprezentan ţ ii legali ai Municipiului Slobozia care au in 
domeniul public al municipiului in zona Muzeului National al Agriculturii un teren aferent pentru parc ă ri 
ş i alee acces că tre acesta. 

Pentru iniţ ierea acestui  deniers,  Consiliul Jude ţ ean Ialomita prin Hot ă rdrea nr. 33/31.01.2023 a 
aprobat solicitarea adresat ă  Municipiului Slobozia pentru trecerea din domeniul public al acestuia in 
dorneniul public al Judeţului Ialomita a bunului imobil, teren in suprafaţă  de 114  nip,  situat in Slobozia, 
inscris in cartea funciar ă  nr. 40601, in scopul arnplas ă rii unei porţ i emblematice c ă tre curtea interioar ă  a 
instituţ iei. 

Ulterior Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin Hot ă rarea nr. 56/28.02.2023 a aprobat 
trecerea terenului  în  suprafaţă  de 114 mp, situat in Slobozia, Strada Mihail Sadoveanu, din domeniul public 
al UAT Municipiul Slobozia in domeniul public al Tudetului Ialomi ţ a. 

Pentru terenul avand datele de identificare prev ă zute in arţ exa la H.C.L. Slobozia nr. 10/20.01.2023; 
terenul  eel  avand datele de identificare prev ă zute in anexa la H.C.L. Slobozia nr. 220/28.11.2018; cel 
terenul avand datele de identificare prev ă zute  în  anexa la H.C.L. Slobozia nr. 103/28.07.2011 ş i in baza 
botă rdrilor de solicitare adresate Municipiului Slobozia privind treeerea din domeniul public al acestuia in 
Municipiul Slobozia in domeniul public al Judetului Ialomi ţ a mentionate anterior, in vederea inscrierii in 
inventarul bunurilor  cc  aparţ in dorneniului public al Judeţ ului Ialomiţ a, solicită m spre aprobare proiectul 
de hotă rare  în  vederea dezbaterii ş i aprob ă rii acestuia. 
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