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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea dezlipirii Cărții funciare nr. 21463 a terenului agricol situat  

pe raza comunei Giurgeni, aflat în domeniul privat al județului Ialomița 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 9110/2018 - P din 24.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/11.05.2018 privind aprobarea 
Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiţii „Construire adăpost pescăresc pentru 
îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59/11.05.2018 privind aprobarea 
Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiţii „Construire adăpost pescăresc 
pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”, 

Examinând:  
- Raportul nr. 9115/2018 – X  din 24.05.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;  
- Raportul nr. 9207/2018 – J din 25.05.2018al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 9330/2018 – B din 29.05.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu:  
- prevederile art. 876-915 din Codul Civil al României; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 23 lit. e), art. 132 alin. (1), art.133-134, art. 135 alin. (1) lit. a) și 

alin. (3) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se aprobă dezlipirea Cărţii funciare nr. 21463 a terenului agricol situat pe 

raza comunei Giurgeni, aflat în domeniul privat al judeţului Ialomiţa, în 2(două) loturi, 
astfel: 

a) Lotul 1 cu număr cadastral 22077,  având suprafaţa de 53.100 mp; 
b) Lotul 2 cu număr cadastral 22076,  având suprafaţa de 6.365.718 mp. 
 

Art.2 Reprezentarea grafică a celor două loturi de teren este evidenţiată în 
documentaţia cadastrală anexată la prezenta hotărâre.  

 
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,                                            

domnul Victor Moraru, să semneze documentele privind operaţiunea de dezlipire a 
bunului imobilul menţionat la art. 1, inclusiv cele în formă autentică. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate implicate, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

  

 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 

 
 

        Contrasemnează, 
                                                                               Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                     Adrian-Robert IONESCU 
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