ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea imobilului „fost sediu B.N.R.” din domeniul public al Județului Călărași
în domeniul public al Municipiului Călărași
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 28.04.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 5778 din 06.04.2021;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Călărași nr. 179 din 17.12.2020 privind solicitarea de
transmitere a unui imobil din domeniul public al județului Călărași și administrarea Consiliului Județean
Călărași, în domeniul public al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului
Călărași;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 74 din 25.08.2004 privind trecerea unui
imobil din domeniul public al județului Călărași din administrarea Consiliului Județean Călărași în
administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1303/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la
Hotărârea Guvernului 1349/2001 privind atestarea domeniului public Județului Călărași, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Călărași, Anexa nr. 1, poziția nr. 95;
- prevederile art. 879 alin. (2) 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) și art. 294 alin. (2) 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 imobilului „fost sediu B.N.R.” situat în Municipiul Călărași,
strada Progresului, nr. 23, cu teren în suprafață de 2.174 m.p., suprafață construită de 518,14 m.p.,
sprafață construită desfășurată de 1048,5 m.p., identificat prin Cartea funciară nr. 27975, cu număr
cadastral 1983, din domeniul public al Județului Călărași în domeniul public al Municipiului Călărași,
având datele de identificare cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Călărași să semneze Protocolul de
predare–primire.
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 nr. 33/2021 emisă de Președintele
Consiliului Județean Călărași și Comisia de primire constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului
Călărași.
Art. 4. – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași
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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