ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind constatarea amplasării în extravilanul comunelor Giurgeni şi Gura
Ialomiţei a unui teren agricol neproductiv, proprietatea judeţului Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.434 din 22.01.2010 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa
Examinând:
- Raportul nr.418 din 21.01.2010 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr.529 din 26.01.2010 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, agricultură şi dezvoltare regională;
- Raportul nr. 525 din 26.01.2010 al Comisiei juridice şi de disciplină;
În conformitate cu:
- prevederile art. 119 şi art.121 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1063/2002 privind transmiterea unor
terenuri din proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor
Statului în proprietatea publică a judeţului Ialomiţa şi în administrarea Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28/26.03.2003 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Ialomiţa a unor terenuri
agricole şi neagricole situate în extravilanul comunelor Giurgeni şi Vlădeni;
- prevederile Legii nr. 270/2005 privind înfiinţarea comunei Gura Ialomiţei,
judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Constată amplasarea în extravilanul comunelor Giurgeni şi Gura Ialomiţei a
unui teren agricol neproductiv în suprafaţă de 6.080,62 ha, proprietatea judeţului
Ialomiţa, astfel :
a) în extravilanul comunei Giurgeni, suprafaţa de 4.201,53 ha;
b) în extravilanul comunei Gura Ialomiţei, suprafaţa de 1.879,09 ha.
Art.2 Planul şi inventarele suprafeţelor determinate potrivit art. 1 sunt prevăzute
în anexele nr. 1 – 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Toate hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa prin care s-au dispus măsuri
de administrare a suprafeţelor de teren menţionate la art. 1, se modifică în mod
corespunzător.
Art. 4 Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean
Ialomiţa vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată
prin grija Direcţiei Coordonare Organizare.
Art. 5 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa
şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare.

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ
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