
RONIANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSIULIL LOCAL
AL zRASU LUI cAzAt'tE ;rt

:CI 0E

*.1€./.2/,.k

PRoTECTDEHoTAnAnB
pentru modificarea art. I alin. (2) din HotIrflrea Consiliului Local nr. 51 din 27 mai 2021

privind aprobarea solicitirii de trecere din domeniul public al statului
qi administrarea Agen(iei de PIi{i qi Intervenfie pentru Agriculturl - Centrul

Jude{ean Ialomifa in domeniul public al oraqului CizlneEti, jude{ul Ialomi(a qi

administrarea Consiliului Local al Oragului C5zlneqti a terenului
cu numlr cadastral 42512 inscris in Cartea Funciarl nr.20413 U.A.T CIzIneqti

Consiliul Local al ora$ului Cizineqti, judeful Ialomila, intrunit in gedinla ordinar[ din data de
28 OCTOMBRIE 202I,

Avind in vedere referatul de aprobar"", 0/66 dinil./0 .2021 al consilierului local
Adrian Vlad;

Examinind:
- raportul Compartimentului Juridic Ei Resurse Umane nr. _ di, _.2021:
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public

gi privat, patrimoniu, agriculturi 5i proteclia mediului inconjurltor, fonduri europene, IT-
comunicare online nr. din 2021,

- avizul Comisier pent- ,ntrn* qi protectie sociall, invildmint, activitdli social-culturale,
sport, s6n6tate, familie 5i proteclia copilului, respectarea drepturilor cetilenilor nr.

2021 _
- avini Comisiei pentru probleme juridice, apdrarea ordinii qi liniqtii publice, disciplini,

minorit[1i, relafii cu sindicatele, ONG-uri, agenli economici qi alte organizaii nr. din
202r.

-

In conformitate cu.
- prevederile art. 136 alin. (1) qi ale art. 292 din Ordonanla de Urgen![ a Guvernului nr

5712019 privind Codul Administrativ, cu modific[rile qi complet6rile ulterioare;
- prevederile Legii rr. 2412000 privind normele de tehnic[ legislativ[ pentru elaborarea

actelor normative, republicat[;
In temeiul art 129 alin. (2) lit. c) -d) qi alin. (7) lit. s) precum qi ale art. 139 alin. (3) lit. g)

Ordonan(a de Urgenf[ a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile $
completirile ulterioare,

rroranAgrE:

Art. I Alineatul I al articolului 1 din Se aprobd modificarea si completarea Hotirirea
Consiliului Local nr. 5l din 27 mai 2021 se modificd qi va avea urmdtorul cuprins:

,,(2) Scopul transmiterii imobilului prevrzut la alin. (l) il reprezintd
obiectivului de investilie "

Art. II. Hotlrdrea Consiliului Local nr. 51 din 27 mai 2021 astfel modificatd. va fi adusd la
indeplinire de Primarul oraqului C[zlneqti qi Compartimentul Juridic qi Resurse lJmane, cdrora li
se va comunica prin grija secretarului general al oraqului Cdzdnegti.

din

realizarea
a,

INITIATOR,
CONSILIER LOCAL

VLAD ADRIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JUDETUL IALOMITA -PRIMARIA ORASULU I CAZANE$TI
N,..iA (:6 din 2l.lo.2o2l

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea art. I alin. (2) din Hotirfrrea Consiliului Local nr. 51 din 27 mai202l privind

aprobarea solicitirii de trecere din domeniul public al statului qi administrarea Agenfiei de Plifi qi

Intelvenfie pentru Agriculturl - Centrul Jude{ean Ialomi{a in domeniul public al oraqului
Cizinegti, judeful Ialomifa qi administrarea Consiliului Local al Oraqului Clzineqti a terenului

cu numlr cadastral 42512 inscris in Cartea Funciari nr.20413 U.A.T ClzIneqti

Prin HCL nr. 5112027 s-a aprobat trecerea din domeniul public al statului aflat in administrarea

Agenliei de Pl51i Ei Intervenfie pentru Agriculturi - Centrul Jude]ean Ialomila in domeniul public al

oragului Clzaneqti cu obiectivul de investilli Construire sald de ceremoniifunerare .

in orasul Clzdnesti existi doui biserici situate la aproximativ 650 de metri respectiv 950 de metri

de obiectiuvul nou de investitii, iar cimitirul uman este situat la aproximativ 550 de metri de noul obiectiv

de investilii.

in toate cazurile acest obiectiv nu igi justifici investilia in acest punct fiind destul de departe de

biserici gi cimitir.

O astfel de investilie se considere oportunl fiind in imediata vecin[tate a bisericilor sau cimitirelor.
Localia acestui teren are o deschidere de aproximativ 52 de metri la drumul judelean 2038, fiind

pe viitor un bun loc pentru diferite investilii care ar aduce bani mai mulli la bugetul local qi se pot crea noi
locuri de munc6.

Din disculiile cu mai mul! cetlleni ai oraEului C6zdnegti situali in toate plrlile oragului, foarte
mare parte din ei nu consider[ oportuni realizarea, obiectivului de investilii mai sus menlionat in aceastl
locagie, intr-un procent covirqitor ar vrea carealizarea, unei s6li de ceremonii funerare s[ se realizezein
curtea bisericilor sau in imediata lor vecindtate.

Mai mult, aceastd zonl este predispusl la inundalii in anotimpurile ploioase.

Analizind toate aspectele expuse mai sus se impune modificarea obiectivului de investilii
Construire sald de ceremonii funerare in noul obiectiv de investilii ce va fi stabilit prin consultarea

celorlali consilieri locali, obiectiv fiind mai ugor de realizat gi mult mai indicat pentru aceast1 zond

CONSILIER LOCAL,
ADRTAN VLAD


