ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
unui teren agricol extravilan situat în Municipiul Oltenița, Judeţul Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa din 26.08.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 12720 din 05.08.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Călăraşi, nr. 573 din 20.07.2021, înregistrată
la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 11897 din 21.07.2021;
- Ordinul ministrului culturii nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor
istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, Anexa nr. 1 – «Lista
monumentelor istorice 2015–judeţul Călăraşi», poz. 59, cu codul LMI 2015: CL-I-s-B-14566,
„Aşezare”, Municipiul Oltenița, „Renie” Eneolitic, pe malul stâng al râului Argeş, la 2,5 km
nord de Olteniţa, pe un bot al terasei joase a râului Argeş, pe şoseaua Bucureşti – Olteniţa, vis
a vis de Filatura Olteniţa, județul Călărași, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4 alin. (1), (4), (7)–(9) şi art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 14 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit.
f) 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 aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea terenului agricol extravilan, situat în Municipiul Oltenița, Judeţul Călăraşi, tarlaua
121, parcela 12, în suprafaţă de 2500 m.p., cu nr. cadastral 29127, înscris în Cartea funciară
nr. 29127 a U.A.T. Olteniţa, identificat în Anexa nr. 1 – «Lista monumentelor istorice 2015 –
judeţul Călăraşi», la poz. 59, cu codul LMI 2015: CL-I-s-B-14566, „Aşezare”, Municipiul
Oltenița, „Renie” Eneolitic, pe malul stâng al râului Argeş, la 2,5 km nord de Olteniţa, pe un
bot al terasei joase a râului Argeş, pe şoseaua Bucureşti – Olteniţa, vis a vis de Filatura
Olteniţa, județul Călărași, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004,
cu modificările ulterioare.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
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