ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezmembrării în 3 loturi
a imobilului înscris în Cartea funciară nr. 22513 a UAT Ciocănești
reprezentând sediul Centrului de Îngrijire și Asistență Ciocănești
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 30.07.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei de Urbanism, înregistrat sub nr. 11996 din 10.07.2019;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nr. 38272 din
22.05.2019 şi nr. 46503 din 03.07.2019, înregistrate la Consiliul Județean Călărași sub nr. 9208
din 23.05.2019 și nr. 11603 din 03.07.2019;
- prevederile art. II şi III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;
- prevederile pct. I alin. (1) pct. 3 şi alin. (3) pct. 3 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- prevederile art. 6 alin. (6) lit. c) teza I din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 879 alin. (2) şi art. 880 alin. (1) din Codul Civil, adoptat prin Legea nr.
287/2009, republicat, 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.
d), f) şi alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă dezmembrarea în 3 loturi a imobilului cu nr. cadastral 22513, înscris
în Cartea funciară nr. 22513 a UAT Ciocănești reprezentând sediul Centrului de Îngrijire și
Asistență Ciocănești, situat în intravilanul localității Ciocănești, strada Arțarului nr. 2, județul
Călărași, în vederea înființării unor servicii rezidențiale, distincte, destinate îngrijirii persoanelor
adulte cu handicap instituționalizate.
Art. 2. – Președintele Consiliului Județean Călărași va desemna, prin Dispoziție, o
persoană care să semneze toate documentele necesare întocmite la un Birou Notarial Public în
vederea dezmembrării.
Art. 3. – Direcția de Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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