ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Asocierii în parteneriat a Județului Călărași
cu Municipiul Călărași, în vederea promovării obiectivului de investiții
„Pod peste brațul Borcea, județul Călărași”
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința ordinară din 29.09.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relaţii Externe, înregistrat cu nr.
14942 din 22.09.2021;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;
- prevederile art. 5 alin. (3), art. 14 alin. (3), (4), art. 35 alin. (1) şi (6) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 89 alin. (8), art. 173 alin. (1) lit. d), e), alin. (5) lit. l) şi alin. (7)
lit. a) 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 asocierea în parteneriat a Județului Călărași cu Municipiul
Călărași, în vederea promovării comune a obiectivului de investiții „Pod peste brațul
Borcea, județul Călărași”, pe baza acordului de parteneriat constituit ca Anexă ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se împuterniceşte domnul Vasile ILIUȚĂ, Preşedinte al Consiliului
Judeţean Călăraşi, ca reprezentant legal al Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru a
semna din partea Judeţului Călăraşi Acordul de parteneriat menționat la articolul 1.
Art. 3. – Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Călărași 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.
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