ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de drum
din domeniul public al Comunei Dragoș Vodă
şi administrarea Consiliului Local Dragoș Vodă
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. 2785 din 16.02.2021;
- adresa Consiliului Județean Călărași nr. 1972 din 04.02.2021;
- adresa Primăriei Dragoș Vodă înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 2637
din 11.02.2021;
- 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 Dragoș
Vodă şi administrarea Consiliului Local Dragoș Vodă 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 21560, înscris în CF nr. 21560 UAT
Dragoș Vodă, în suprafață de 6454 mp, având categoria de folosință drum;
b) Imobilul identificat cu număr cadastral 21659, înscris în CF nr. 21659 UAT
Dragoș Vodă, în suprafață de 27270 mp, având categoria de folosință drum;
c) Imobilul identificat cu număr cadastral 21573, înscris în CF nr. 21573 UAT
Dragoș Vodă, în suprafață de 6136 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
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