ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de drum
din domeniul public al Comunei Vîlcelele şi administrarea Consiliului Local Vîlcelele
în domeniul public al Judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa extraordinară din 02.03.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 2821 din 16.02.2021;
- adresa Primăriei Vîlcelele nr. 324 din 10.02.2021 înregistrată la Consiliul Județean Călărași
sub nr. 2542/1373 din aceeași dată;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1303/2011 pentru modificarea și completarea unor
anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al județului Călărași,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Călărași, Anexa nr. 42, nr. crt. 33;
- prevederile art. 858, art. 860 alin. (1), (2), art. 866 şi art. 867 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. b) alin. (3) lit. d),
art. 285 lit. a), art. 286 alin (4) și art. 294 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 solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Vîlcelele şi
administrarea Consiliului Local Vîlcelele în domeniul public al Judeţului Călăraşi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Călăraşi, în vederea încadrării în categoria funcțională de drum de interes
județean, a următoarelor sectoare de drum:
a) Imobilul identificat cu număr cadastral 22229, înscris în CF nr. 22229 UAT Vîlcelele,
în suprafață de 25239 mp, având categoria de folosință drum;
b) Imobilul identificat cu număr cadastral 22232, înscris în CF nr. 22232 UAT Vîlcelele,
în suprafață de 27517 mp, având categoria de folosință drum;
c) Imobilul identificat cu număr cadastral 22223, înscris în CF nr. 22223 UAT Vîlcelele,
în suprafață de 27224 mp, având categoria de folosință drum.
Art. 2. – Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Nr. 36
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 02.03.2021
Întocmit, redactat:
CONSILIER, ec. Cristina BOBOC

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurel PARASCHIV

