HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
județului Ialomița a suprafeței de 889,9413 ha teren agricol
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 518 din 11.01.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 519 din 11.01.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;
- Raportul nr. 1265 din 22.01.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 1395 din 23.01.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1242 din 22.01.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Hotărârea de Guvern nr. 1063/2002 privind transmiterea unor terenuri din
proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în
proprietatea publica a judeţului Ialomiţa şi în administrarea Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.(1) lit.c), art.119, art.120 și art.121 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 10 alin.(2) și (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.551-552, art.553 alin.(1) și art.555-772 din Codul Civil al României
– Cartea a III-a;
- prevederile art.22 lit.b) din Legea-cadru nr.195/2006 privind descentralizarea, cu
modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.3/2017, 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.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniu privat al judeţului
Ialomiţa a suprafeţei de 889,9413 ha teren agricol, având datele de identificare
prevăzute în anexele nr.1și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Inventarul bunurilor din domeniul privat al judeţului Ialomiţa se modifică și
se completează în mod corespunzător, potrivit prevederilor art.1).
Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, direcţiilor din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire,
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian – Robert IONESCU
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