ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al Jude țului Călăra și
și administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi,
în administrarea Centrului de Asistență Medico–Socială Călăra și
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinara din 24.04.2019,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Economice și Direcției Urbanism , înregistrat sub nr. 6113 din
02.04.2019;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Centrului de Asisten ță Medico–Socială Călăra și nr. 389 din 26.03.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 5606 din 27.03.2019;
- proces–verbal nr. 583/2975 din 18.02.2019 de predare - primire a unui imobil cu destina ția cămin
pentru persoane vârstnice, situat în comuna Vîlcelele, jude țul Călăra și;
- protocolul nr. 584/2974 din 18.02.2019 privind predarea–primirea unui imobil cu destina ția cămin
pentru persoane vârstnice, situat în comuna Vîlcelele, jude țul Călăra și;
- prevederile Hotărârii Consiliului Jude țean Călăra și nr. 35 din 28.03.2019 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
judeţului Călăraşi, poziţia nr. 112 din Anexă;
- prevederile art. 867, 868 şi 869 din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10, art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) şi art. 123 alin. (1) teza I 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 transmite imobilul reprezentând Căminul de bătrâni “Sfânta Elena” Vîlcelele, situate în
comuna Vîlcelele, alcătuit din clădire corp A + clădire corp B, cu suprafaţa totală construită la sol de 670
m.p. și teren intravilan aferent cu suprafața de 7750 m.p., înscris în Cartea funciară nr. 20539 și cu nr. cadastral
20539, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului
Judeţean Călăraşi, în administrarea Centrului de Asisten ță Medico–Socială Călăra și.
Art. 2. – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi să semneze Contractul de dare
în administrare.
Art. 3. – Predarea–primirea imobilului menţionat la articolul 1 se va face pe bază de proces–verbal, de
către Comisia de predare constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 104/2018 și
Comisia de primire constituită la nivelul Centrului de Asisten ță Medico–Socială Călăra și.
Art. 4. – Direcţia Economică şi Comisia de predare constituită prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 104/2018 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor
interesaţi.
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