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H O T Ă R Â R E   
privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea  

declarării utilității publice de interes local pentru lucrarea „Expropriere teren 
 intravilan în suprafață totală de 8.982 mp situat în Orașul Căzănești” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 520 din 11.01.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Căzănești nr. 104 din 15.12.2017 

privind aprobarea măsurilor premergătoare exproprierii pentru cauză de utilitate 
publică a terenului intravilan în suprafaţă totală de 8.982 mp situat în orașul 
Căzănești, afectat de extinderea Cimitirului Uman, 

Examinând: 
- Raportul comun nr. 521 din 11.01.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare și 

al Direcţiei Amenajarea Teritoriului și Urbanism; 
- Raportul nr. 1244 din 22.01.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 1267 din 22.01.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului și turism, 

În conformitate cu: 
 - prevederile capitolului II din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 3, art. 4 și Anexa nr. 1 (art. 6) din Hotărârea de Guvern nr. 
583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor 
pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru 
lucrări de interes naţional sau de interes local; 
 - prevederile art. 3  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
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,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 Se numește comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 
declarării utilităţii publice de interes local pentru lucrarea „Expropriere teren 
intravilan în suprafaţă totală de 8.982 mp situat în Orașul Căzănești” din judeţul 
Ialomiţa, în următoarea componenţă: 
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Președinte:  Brașoveanu Diana-Valentina - șef Serviciu Amenajarea Teritoriului  

  și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al  
  Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

Membri:  Stelian Traian – viceprimarul Orașului Căzănești; 
      Păun Rada – consilier superior în cadrul Compartimentului Achiziţii  
  Publice, Investiţii și Protecţia Mediului din cadrul aparatului de  
  specialitate al Consiliului Local al Orașului Căzănești. 

Secretariatul comisiei este asigurat de: 
 Banu Nicolae-Cătălin – consilier superior în cadrul Direcţiei Amenajarea  
  Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Tudorache Florentina – consilier asistent în cadrul Direcţiei Amenajarea  
  Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
Art.2 Membrii Comisiei și secretariatului nominalizaţi la art. 1 vor realiza 

atribuţiile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 583/1994 de aprobare a 
Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării 
prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau 
de interes local. 

 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica persoanelor nominalizate la art. 1, Direcţiei Ameneajare Teritoriului și 
Urbanism și Consiliului Local al Orașului Căzănești , urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

 
VICTOR MORARU 

                                                                      
 
 

                                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                        Secretarul  județului Ialomița 

                              Adrian – Robert IONESCU 
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