ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii nr. 160/2020 privind predarea unor imobile,
aflate în domeniul public al Județului Călărași,
în administrarea Societăţii Drumuri și Poduri S.A. Călărași
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 27.01.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 790 din 18.11.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Societăţii Drumuri și Poduri S.A. nr. 2420 din 03.11.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Călărași sub nr, 17383 din aceeași dată;
- raportul Compartimentului Patrimoniu către Președintele Consiliului Județean Călărași
nr. 17468 din 04.11.2020;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1018 din 17.10.2012 privind transmiterea unui
imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în
domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, precum și
privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 205 din 31.10.2017 privind
transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al Judeţului Călăraşi, din administrarea
Consiliului Județean Călărași în administrarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași;
- 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. 92 alin. (2) lit b), art. 173 alin. (1)
lit. a) cu trimitere la alin (2) lit d) și lit. c), alin (4) lit. a), și art. 299 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:
ARTICOL UNIC. – Se completează articolul 2 al Hotărârii nr. 160/2020 privind
predarea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societăţii
Drumuri și Poduri S.A. Călărași, articol care va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă Hotărârea nr. 205
din 31.10.2017 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al Judeţului Călăraşi,
din administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Centrului Județean de Cultură și
Creație Călărași, precum şi Hotărârea nr. 65 din 31.05.2016 privind darea în administrare a unui
spațiu, proprietate publică a judeţului Călăraşi, Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Călărași.”.
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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