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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița  

nr. 52/26.04.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care  
alcătuiesc domeniul privat al județului Ialomița 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 16877/2018 – R din 18.09.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52/26.04.2018 privind însuşirea 

inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 72/30.05.2018 privind aprobarea 

dezlipirii Cărţii funciare nr. 21463 a terenului agricol situat pe raza comunei Giurgeni, aflat în 
domeniul privat al judeţului Ialomiţa; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 39/04.04.2018 privind trecerea unor 
bunuri imobile din domeniul public al Judeţului Ialomiţa și administrarea Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia, în domeniul privat al judeţului Ialomiţa, în vederea scoaterii din 
funcţiune și desfiinţării; 

- Raportul nr. 16878/2018 – H  din 18.09.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 
- Raportul nr. 17336/2018 – J din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 17364/2018 - N din 24.09.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

 -  prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 119 şi art.121-124 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

-  Cartea a- III-a, Titlul II- Proprietatea privată din Codul Civil al României; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă; 
 - prevederile art. 84-86 din Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017, 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.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52/26.04.2018 privind însuşirea 
inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa se 
modifică și se completează după cum urmează:  
 
 1. articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ”Art. 4 Se însuşeşte repartizarea în profil teritorial pe categorii de folosinţă conform 
cărţilor funciare a terenurilor proprietate privată situate pe raza unităţii administrativ-
teritoriale Giurgeni, potrivit anexei nr. 1C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
 
 2.  Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează: 
 a) la nr. crt. 8,  litere a), b) d) și Total Giurgeni se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
  ”a - coloana (4) Elemente de identificare: Suprafaţă teren = 29.886.261,00 mp, 
coloana (7) Valoare de inventar (lei): 12.765.988,97; 

b - coloana (4) Elemente de identificare: Suprafaţă teren = 8.557.977,00 mp, coloana 
(7) Valoare de inventar (lei): 3.649.492,71; 
 d - coloana (1) Nr. crt.: 8c, coloana (4) Elemente de identificare: Suprafaţă 
teren=706.800,00 mp, coloana (7) Valoare de inventar (lei): 303.924,00; 
 Total Giurgeni: coloana (4) „Elemente de identificare”: „Suprafaţă 
totală=39.151.038,00 mp” coloana (8) „Situaţia juridica”: H.C.J. nr. 28/2010, Carte funciară 
nr. 21315,  21312, 21314, 21333, 21468, 20361,  20350, 20353, 20349, 20034, 20035, 
21824, 21837, 21842, 21483, 21831, 21984, 21987, 21986, 21974, 21996, 21999, 22003, 
22004, 22007, 22076”; 
 b) după numărul curent 12 se introduc doi nouă numere, 13 și 14, prevăzute în anexa 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 3. Anexa nr. 1C se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 
 4. Anexa 1D se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.II Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 

spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, Direcţiei Investiţii și Servicii Publice 
și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 

          Contrasemnează 
         Secretarul județului Ialomița 
               Adrian Robert IONESCU 
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