ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene
a drumului comunal DC 25
Consiliului Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 28.04.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 6890 din 22.04.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dragoș Vodă nr. 18 din 26.03.2021
privind transmiterea unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei Dragoș Vodă și
administrarea Consiliului Local Dragoș Vodă în domeniul public al Județului Călărași și
administrarea Consiliului Județean Călărași;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Vâlcelele nr. 15 din 30.03.2021
privind transmiterea unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei Vâlcelele și
administrarea Consiliului Local Vâlcelele în domeniul public al Județului Călărași și
administrarea Consiliului Județean Călărași;
- Încheierile de intabulare a dreptului de proprietate nr. 21813, nr. 21810, nr. 21830, nr.
21824, nr. 21821, nr. 21819 din 08.04.2021 emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară;
- 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. 858, art. 860 alin. (1) şi (2) 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. 173 alin. (1) lit. d) alin. (5) lit. l),
art. 285 lit. a) şi art. 286 alin. (3) 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 încadrarea drumului comunal DC 25 cu originea în km 0 + 000 DJ
307 A (Vâlcelele) și destinație în km 7 + 860 DN 3A (Dragoș Vodă), cu o lungime de 7,470
km, lățime de 14 m și suprafață 119840 m.p., în categoria funcţională a drumurilor judeţene sub
indicativul DJ 307B, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri prin 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.
Art. 3. – Direcţia Tehnică 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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