ROMÂNIA

MONITORUL
OFICIAL
Nr. 3
martie
2019

al județului
Ialomița

Hotărâri adoptate în:
Ședința de îndată
a Consiliului Județean Ialomița din
22.03.2019 (nr. 33);
Ședința ordinară
a Consiliului Județean Ialomița din
27.03.2019 (nr. 34-39).
Piaţa Revoluţiei, Nr. 1,
Slobozia - Ialomiţa

Date de contact:
www.cicnet.ro
Tel. 0243230200
Email: cji@cicnet.ro
Fax: 0243230250

facebook:
Consiliul Judetean Ialomita

CUPRINS
Nr.
hotărâre

Denumirea hotărârii

Pagina

Ședința de îndată a Consiliului Județean Ialomița
din 22.03.2019

33

34

35

36

37

38

39

Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, pe anul 2019
Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița
din 27.03.2019
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de
investiții ”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție
DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - km 45+500”
Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de
investiții ” Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție
DJ201B) - Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - km 45+500”
Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care
frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”
Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2018 – 2019
Hotărâre privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 212
Limită Județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – Țăndărei – Lăcusteni –
Platonești – Movila – Fetești, cuprins între km 85 + 047 – km 87 + 454,
aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului
Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Movila
Hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 21315 a
terenului intravilan situat pe raza comunei Giurgeni, proprietate privată a
județului Ialomița

3

8

16

23

28

30

32

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6184/2019 - V din 22.03.2019 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. ILG STZ din 18.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Ialomiţa;
- Raportul comun nr. 6185/2019 – J din 22.03.2019 al Direcţiei Buget Finanţe şi
Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale din judeţ a sumei de 26.988,00 mii lei, din cota de 17,5% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrative-teritoriale, în
completarea veniturilor proprii, proporţional cu necesarul stabilit pe total judeţ,
pentru asigurarea unui buget de funcţionare, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă repartizarea pe bugetele locale ale unităților administrativteritoriale din județ a sumei de 11.565,00 mii lei, din cota de 7,5% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care
unităţile administrativ– teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din
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veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Se aprobă repartizarea pe bugetele locale ale unităților administrativteritoriale din județ a sumei de 192.597,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate unităţilor
administrativ-teritoriale în completarea veniturilor proprii din impozite şi taxe locale,
estimate a fi încasate în anul 2019, cumulate cu impozitul pe venit alocat, în vederea
asigurării bugetelor de funcţionare stabilite, proporţional cu necesarul stabilit, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă repartizarea pe bugetele locale ale unităților administrativteritoriale din județ a sumei de 20.855,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene
şi comunale pe anul 2019, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.6 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei
Coordonare Organizare, Administrației Județene a Finanţelor Publice Ialomiţa,
Instituției Prefectului – Judeţul Ialomița și consiliilor locale din judeţ, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 33
Adoptată astăzi 22.03.2019
La Slobozia

Rd/Oc
TGV
2 ex
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HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 5665/2019 - R din 18.03.2019 a Președintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și
completările ulterioare;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 96/08.03.2019 privind
numirea definitivă a domnișoarei Dudulea Raluca-Emilia, în funcția publică de execuție
de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Direcției Buget Finanțe din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;
Examinând:
- Raportul nr. 5666/2019 – F din 18.03.2019 al Direcției Buget Finanţe ;
- Raportul nr. 6336/2019 - J din 25.03.2019 al Comisiei economico – financiare și
agricultură;
- Raportul nr. 6242/2019 - T din 25.03.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 6299/2019 - H din 25.03.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum
si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în
tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
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modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 211 din
19.12.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Ialomița și din serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018, cu
modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 10 din 19.02.2018 privind
aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- postul de la poziția nr. 127 din statul de funcții (ID post nr. 274334) de consilier,
clasa I, grad profesional debutant, gradația 1 se transformă în consilier, clasa I, grad
profesional asistent, gradația 1 în cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul Buget
Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri, Compartiment Buget Contabilitate;
Art.II Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa , cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
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Art.IV Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 34
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.03.2019

Rd/Oc
B.S.M.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții
”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-PiersicaBordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - km 45+500”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 5757/2019-F din 18.03.2019 a Președintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 5759/2019-M din 18.03.2019 al Direcției Investiții și Servicii Publice,
- Raportul nr. 6296/2019 - R din 25.03.2019 al Comisiei pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
În conformitate cu:
- prevederile art.1 alin.(2) lit.a) pct.i), art.3 și anexa nr.1 din Hotărârea de Guvern
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Nota conceptuală aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare
drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire
localitate), km 35+400 - km 45+500”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziție, în funcție de modificările legislative sau de
natură tehnică, conținutul Notei conceptuale prevăzută la art.1).
Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Investiții și Servicii Publice, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 35
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.03.2019

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții
” Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - km 45+500”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 5758/2019 - T din 18.03.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 5760/2019 - P din 18.03.2019 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice,
- Raportul nr. 6298/2019 – T din 25.03.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art.1 alin.(2) lit.a) pct.ii), art.4 și anexa nr.2 din Hotărârea de Guvern
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare
drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire
localitate), km 35+400 - km 45+500”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziție, în funcție de modificările legislative sau de
natură tehnică, conținutul Temei de proiectare prevăzută la art.1).
Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Investiții și Servicii Publice, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 36
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.03.2019

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care
frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia,
pentru semestrul II al anului școlar 2018 – 2019

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.5381/2019-Z din 13.03.2019 a Președintelui Consiliului
Județean Ialomița,
Examinând:
- Nota de fundamentare a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia
comunicată cu adresa nr. 522 din 07.03.2019;
- Hotărârile Consiliului de administrație al Liceului Tehnologic Special ”Ion
Teodorescu” Slobozia nr. 40/28.02.2019 și nr. 46/05.03.2019;
- Raportul comun nr.5382/2019-N din_13.03.2019 al Direcției Coordonare Organizare
și Direcției Buget Finanțe;
- Raportul nr. 6339/2019 - Z din 25.03.2019 al Comisiei economico-financiare și
agricultură;
- Raportul nr. 6343/2019 - X din 25.03.2019 al Comisiei pentru învățământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe;
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), f) și alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 82 și 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011 privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de
stat;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1(1) Începând cu luna martie 2019 se aprobă acordarea unui număr de 25 burse
de ajutor social, elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ”Ion
Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019.
(2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabilește la suma de 150 lei/elev/lună,
în raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și specifice de acordare a acestor
burse.
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(3) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor de acordare a burselor de ajutor social și stabilirea listei beneficiarilor
acestor burse aparține în integralitate comisiei de atribuire a burselor constituită la nivelul
unității de învățământ.
Art.2 Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Județului Ialomița
pentru anul 2019, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetul
unității de învățământ.
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcției Coordonare Organizare,
spre ducere la îndeplinire, Direcției Buget Finanțe și Liceului Tehnologic Special ”Ion
Teodorescu” Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 37
Adoptată astăzi 27.03.2019
La Slobozia

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 212 Limită Judeţ Brăila – Luciu Mihail Kogălniceanu - Ţăndărei – Lăcusteni - Platoneşti – Movila – Feteşti, cuprins între
km 85+047- km87+454 , aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea
Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Movila
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 5906/2019 – D din 19.032019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- adresa nr. 878 din 12.03.2019 a Primăriei Comunei Movila;
- Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al
județului Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ialomița, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 782 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea anexelor la
Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice;
- Raportul nr. 5908/2019 – F din 19.03.2019 al Direcţiei Achiziții și Patrimoniu;
- Raportul nr. 6302/2019 - T din 25.03.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligații și incompatibilități;
- Raportul nr. 6301/2019 - F din 25.03.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,
În conformitate cu:
- prevederile art.7, art.22 și art. 22^1alin. (3) și (4) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 119, art.120 și art. 123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 866-870 din Codul civil;
- prevederile Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
În temeiul art. 97 alin.1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Comunei Movila a unui tronson
din drumul județean DJ 212 Limită Judeţ Brăila – Luciu - Mihail Kogălniceanu - Ţăndărei –
Lăcusteni - Platoneşti – Movila – Feteşti cuprins între km 85+047 - km87+454 , aflat în domeniul
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public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, situat în intravilanul
comunei, pentru o perioadă de 1 an.
Art.2(1) Consiliul Local al Comunei Movila va exercita dreptul de administrare, atribuit la
art.1), în următoarele condiţii:
a) să utilizeze sectorul din drumul județean DJ 212 atribuit în administrare conform
destinaţiei acestuia;
b) să execute din surse financiare proprii lucrări de modernizare ale trotuarelor situate în
intravilanul localităţii situat în zona DJ 212;
c) poate realiza lucrări de reabilitare și modernizare cu respectarea condițiilor prevăzute la
art. 22^1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificările și completările ulterioare;
d) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui drept va sta
în nume propriu;
e) în litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, titularul dreptului
de administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate; în
cazul neîndeplinirii acestei obligaţii va suporta prejudiciile cauzate proprietarului bunului
transmis.
(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii:
a) când nu sunt exercitate drepturile şi îndeplinite obligaţiile transmise prin prezenta
hotărâre;
b) în cazul renunţării titularului la acest drept;
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun;
d) la momentul expirării termenului de 1 an de la încheierea procesului verbal de predare
preluare a tronsonului, ori după caz, la data realizării lucrărilor de modernizare a trotuarelor.
Art.3 Predarea – preluarea sectorului din drumul județean DJ 212 care se dă în
administrare potrivit art.1), se face pe bază de protocol încheiat între părţi în termen de 10 zile de
la data comunicării prezentei hotărâri.
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, spre
ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi
Consiliului Local al Comunei Movila, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU
Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 21315 a terenului intravilan
situat pe raza comunei Giurgeni, proprietate privată a județului Ialomița
Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 5662/2019 – B din 18.03.2019 a Președintelui Consiliului
Județean Ialomița;
Examinând:
- Raportul nr. 5664/2019 – D din 18.03.2019 al Direcției Achiziții și Patrimoniu;
- Raportul nr. 6304/2019 - V din 25.03.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligații și incompatibilități;
- Raportul nr. 6303/2019 - H din 25.03.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 879 și art. 880 din Codul Civil, republicat;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 23 lit. e), art. 132 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din
Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă dezmembrarea bunului imobil situat pe raza comunei Giurgeni,
proprietatea privată a județului Ialomița, cu număr cadastral 21315, având suprafața
măsurată de 57.026 mp, în 2(două) loturi, astfel:
a)
Lotul 1 cu număr cadastral 22255 situat în comuna Giurgeni, având
suprafața măsurată de 44.386 mp;
b)
Lotul nr. 2 cu număr cadastral 22256 situat în comuna Giurgeni, având
suprafața măsurată de 12.640 mp .
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Art.2 Reprezentarea grafică a celor două loturi de teren este evidențiată în
documentația cadastrală anexata la prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița, domnul Victor
Moraru, să semneze orice documente privind operațiunea de dezmembrare a bunului
imobil menționat la art. 1, inclusiv cele în formă autentică.
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data
comunicării.
Art.5 Prin grija Direcției Coordonare Organizare prezenta hotărâre va fi
comunicată direcțiilor de specialitate implicate, urmând să fie publicată pe site-ul
Consiliului Județean Ialomița.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU
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