ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitării de preluare în proprietate a unui teren
în suprafață de 1493 m.p., formulată prin adresa nr. 3165 din 20.02.2019,
pentru realizarea Proiectului “Dezvoltarea zonei turistice
Brațul Borcea - Călărași” având ca obiectiv dezvoltarea unui port turistic
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 25.09.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei de Urbanism, înregistrat sub nr. 15437 din 09.09.2019;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Consiliului Județean Călărași nr. 3165 din 20.02.2019 înregistrată la Primăria
Municipiului Călărași sub nr. 8238 din aceeași dată;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 142 din 28.11.2007 privind aprobarea
Acordului de parteneriat între Judeţul Călăraşi şi Municipiul Călăraşi în vederea
implementării proiectului „Dezvoltarea zonei turistice Brațul Borcea - Călărași”;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Călăra și nr. 57 din
27.03.2019 privind trecerea din domeniul public al municipiului Călărași în domeniul public
al județului Călărași a imobilului teren în suprafață de 1493 m.p. (teren neproductiv), situat în
municipiul Călărași, cuprins între Brațul Borcea și pădurea adiacentă DN3;
- prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. a), (3) lit. d), e), art.
294 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă solicitarea de preluare în proprietate a unui teren în suprafa ță de
1493 m.p., formulată prin adresa nr. 3165 din 20.02.2019, situat în intravilanul municipiului
Călărași, cuprins între Brațul Borcea și pădurea adiacentă DN3, imobil ce apar ține
domeniului public al municipiului Călărași, înscris în cartea funciară 29954 a UAT Călărași,
pentru realizarea Proiectului “Dezvoltarea zonei turistice Bra țul Borcea - Călăra și” având ca
obiectiv dezvoltarea unui port turistic.
Art. 2. – Direcţia de Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
VICEPREŞEDINTE,
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