ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui teren, aflat în domeniul public al Județului Călărași,
în folosința gratuită a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.07.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 11589 din 16.07.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1095 din 14.07.2021, înregistrată la
Consiliul Județean Călărași sub nr. 11475 din aceeași dată;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 112 din 31.05.2017 privind
transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public și privat al Județului Călărași, din administrarea
Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași în administrarea Direcției Județene de Administrare
a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 874 şi art. 875 din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 87 alin. (5), art. 108 lit. d), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 297
alin. (1) lit. d) și art. 287 lit. b), art. 349 şi art. 350 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 transmiterea unui teren situat în intravilanul comunei Cuza Vodă, din
incinta imobilului „Punct Control Trecere Frontieră România–Bulgaria”, în suprafață de 20 m.p., cu
nr. inventar 011.105 și valoare de 937,32 lei, cu platformă betonată având aceeaşi suprafață, cu nr.
inventar 1.6.4.120 și valoare de 4.201,80 lei, identificat cu Carte funciară nr. 24920 UAT Cuza Vodă
și număr cadastral 24920, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
administrarea Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași
în folosința gratuită a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul amplasării unui
container cu destinaţia de birou pentru desfășurarea activității de monitorizare a achizițiilor
intracomunitare de bunuri în Punctul de Control Trecere Frontieră România–Bulgaria.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr.
68 din 26.04.2021 privind transmiterea unui teren, aflat în domeniul public al Județului Călărași, în
administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, se revocă, iar punctul 7 din Anexa la
Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 112 din 31.05.2017 privind transmiterea unor bunuri
aflate în domeniul public și privat al Județului Călărași, din administrarea Centrului Județean de
Cultură și Creație Călărași în administrarea Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public
și Privat al Județului Călărași, se modifică în mod corespunzător.
Art. 3. – Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Călărași, pentru a semna din
partea Judeţului Călăraşi, documentele de transmitere în folosință gratuită.
Art. 4. – Predarea terenului menţionat la articolul 1 se va face în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei, pe bază de proces–verbal, de către Comisia de predare constituită
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 33 din 06.01.2021.
Art. 5. – 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.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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