ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene
a unor terenuri din domeniul public al Judeţului Călăraşi
Consiliului Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 28.03.2019,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice, Direcţiei de Urbanism şi Direcţiei
Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat sub nr. 5338 din 22.03.2019;
- procesul–verbal, înregistrat sub nr. 5685 din 28.03.2019, privind predarea–primirea imobilelor
identificate cu nr. cadastral 22224, respectiv nr. cadastral 22403;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 35 din 28.03.2019 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al judeţului Călăraşi, poziţiile 113 şi 114 din Anexă;
- prevederile art. 7, art. 12 alin. (2), 13 alin. (1) şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile pct. 2.2. lit. f) din Normele tehnice privind proiectarea, construirea şi
modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1296/2017;
- prevederile art. 3 alin. (3) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10, art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 12 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:
Art. 1. – Se aprobă încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a suprafe țelor de
teren, conform procesului–verbal, înregistrat sub nr. 5685 din 28.03.2019, privind predarea–primirea
imobilelor identificate cu nr. cadastral 22224, respectiv nr. cadastral 22403, aparţinând domeniului
public al judeţului Călăraşi, sub indicativul DJ 306A:
a) TEREN situat în Municipiul Călărași, strada Prelungirea Bucure ști, nr. 162, judeţul
Călăraşi; Vecinătăţi: Nord – Drum Național; Est – Numerele cadastrale: 21156, 3236 și 21163, teren
liber, Furnal; Sud – Număr cadastral 1579; Vest – Numerele cadastrale: 3239/5, 3239/6, 3239/8, 21151,
21177 și 3239/7; Suprafaţă teren = 21467 m.p., cu originea în municipiul Călăra și, km 0 + 000 şi
destinaţia în teren identificat prin Carte funciară 22224, în lungime totală de 352 m.l.;
b) TEREN situat în Municipiul Călărași, strada Prelungirea Bucure ști, nr. 162, judeţul
Călăraşi; Vecinătăţi: Nord – Număr Cadastral 1579, Drum; Est – Numerele cadastrale: 397/1, 397/2,
397/3, 397/4 și 1580, S.C. Martifer S.A., S.C. Siderca S.A., S.C. Tenaris S.A.; Sud – Drum Na țional;
Vest – Numărul cadastral 3350, teren conducte, S.C. Tenaris S.A.; Suprafaţă teren = 9085 m.p. cu
originea în terenul identificat prin Carte funciară 22403, şi destinaţia în DN3D, în lungime totală de
1035 m.l..
Art. 2. – Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri prin întreprinderea demersurilor legale necesare ce se impun la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Călăraşi şi iniţierea unui proiect de hotărâre de Guvern pentru completarea
Anexei nr. 2.12. a Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii
funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, precum
şi depunerea diligenţelor necesare pentru realizarea investiţiei şi delegarea gestiunii noului drum
judeţean Societăţii DRUMURI şi PODURI S.A. Călăraşi, în condiţiile legilor aplicabile în materie.
Art. 3. – Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta
hotărâre celor interesaţi.
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