ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii nr. 259/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
a obiectivului de investiţie “Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea - Călărași
– port turistic de agrement”, Faza – Studiu de Fezabilitate
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 28.03.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relatii Externe, înregistrat sub nr. 4746 din 18.03.2019;
- raportul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Ministerului Turismului nr. 15.166 din 12.01.2018, inregistrată la Consiliul Judetean Călăraşi
cu nr. 1145/20625 din 18.01.2018;
- adresa Consiliului Judetan Călăraşi nr. 22.334 din 19.12.2018 de redepunere a documentatiei tehnico
– economice a obiectivului de investitie „Dezvoltarea turistică a braţului Borcea – Călăraşi – port turistic de
agrement” la Ministerul Turismului, inregistrata la aceasta institutie cu nr. 16.370 din 20.12.2018;
- adresa Ministerului Turismului nr. 21830 din 04.03.2019 privind transmiterea de clarificari pentru
obiectivul de investitii „Dezvoltarea turistică a braţului Borcea – Călăraşi – port turistic de agrement”;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 259/2017 privind aprobarea documentatiei
tehnico – economice a obiectivului de investitie „Dezvoltarea turistică a braţului Borcea – Călăraşi – port
turistic de agrement”;
- prevederile art. 7 alin. (7) şi art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ARTICOL UNIC. – Se aprobă modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr.
259 din 21.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie
“Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea - Călărași – port turistic de agrement”, urmând ca acesta să aibă
următorul cuprins:
„Art. 1. - (1) Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investi ție “Dezvoltarea
turistică a Brațului Borcea - Călărași – port turistic de agrement ”, Faza – Studiu de Fezabilitate, cu valoarea
totală a investiţiei de 72.844.991,96 lei la care se adaugă T.V.A., din care C + M: 53.628.216,34 lei, la care se
adaugă T.V.A..
(2) Datele de identificare ale obiectivului de investiţie sunt:
Amplasament: teren intravilan neproductiv (categoria de folosin ță actuală - pădure), în suprafa ță de
81.246 mp, cuprins între Brațul Borcea și pădurea adiacentă DN3.
Caracteristicile principale propuse:
- Realizare cheu semitaluzat;
- Construcție spațiu săli de conferințe, birou și spații comerciale;
- Atelier reparații bărci;
Durata estimată de realizare a investiţiei: 45 luni.”.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta hotărâre
celor interesaţi.
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