ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind declararea unui teren de interes public județean
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 26.05.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 8406 din 20.05.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Primăriei Municipiului Călărași nr. 5459 din 04.02.2019 înregistrată la
Consiliul Județean Călărași sub nr. 2069 din aceeași dată;
- adresa Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Legislație și
Reglementare în Domeniul Activelor Statului nr. 573757 din 02.04.2019 înregistrată la
Consiliul Județen Călărași sub nr. 6423/4136 din 05.04.2019;
- prevederile art. 76 alin. (1) şi art. 77 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind
pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 35 lit. e) din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994,
cu modificările și cpmpletările ulterioare;
- prevederile art. 879 alin. (1) şi art. 880 alin. (1) din Codul Civil, adoptat prin
Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), d),
art. 286 alin. (3) și art. 289 alin (2), (3), (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă declararea de interes public județean al terenului situat pe
strada Mușețelului, nr. 10, bloc J24, cu suprafață de 3494 m.p., aferent imobilului
Centrul Militar Județean, prezentat în Anexa ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. – Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi
Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
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