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DISPOZITIE
privind constituirea Comisiei de predare a unor sectoare de drum din domeniul public al
Comunei Vâlcelele şi administrarea Consiliului Local Vâlcelele în domeniul public al Judeţului
Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi

PRIMARUL COMUNEI VALCELELE, JUDETUL CALARASI.
•
•

•
•
•
•
•

AVAND IN VEDERE:
Referatul nr.753/29.03.2021 intocmit de Moldoveanu Silviu -Giani, referent superior in
cadrul Compartimentului Urbanism al aparatului de specialitate al primarului comunei
Valcelele;
Prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 36 din 02.03.2021 privind
solicitarea de transmitere a unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei
Vâlcelele şi administrarea Consiliului Local Vâlcelele în domeniul public al Judeţului
Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi;
Prevederile art. 864 şi art. 869 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) și art. 294 alin. (3), (5) și (6) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
OUG nr 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Hotărârea de Guvern a României nr. 1.349 / 2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi, cu
modificările și completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul Art 155 si Art. 196 alin (1) lit "b"si alin (2) din OUG NR.57/2019 privind Codul
Administrativ

DISPUNE:
Art.1.Se constituie Comisia de predare a urmatoarelor sectoare de drum: a) Imobilul identificat cu
număr cadastral 22223, înscris în CF nr. 22223 UAT Vâlcelele, în suprafață de (din acte 27202 mp si din
masuratori 27224 mp), având categoria de folosință drum; b) Imobilul identificat cu număr cadastral
22232, înscris în CF nr. 22232 UAT Vâlcelele, în suprafață de ( din acte 27521 mp si din masuratori
27517 mp ), având categoria de folosință drum si c)
Imobilul identificat cu număr cadastral 22229,
înscris în CF nr. 22229 UAT Vâlcelele, în suprafață de 25.239 mp, având categoria de folosință drum,
in urmatoarea componenta:
1. Constantin George -Catalin- consilier superior - Compartiment Dezvoltare si Achizitii
Publice - presedinte comisie.
2. Oroianu Nicoleta - consilier principal - Compartiment Impozite si Taxe - membru
3. Moldoveanu Silviu -Giani -referent superior - Compartiment Urbanism-membru.
Art.2.Membrii comisiei vor proceda la predarea unor sectoare de drum din domeniul public al
Comunei Vâlcelele şi administrarea Consiliului Local Vâlcelele în domeniul public al Judeţului Călăraşi
şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi pe baza de proces verbal de predare -primire.
Art.3.Primarul comunei va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii, iar
secretarul general o va inainta Institutiei Prefectului - Judetul Calarasi, pentru control si legalitate precum
si tuturor celor interesati.

Nr. 35
Emisa la Valcelele
Astazi 31.03.2021

Primar
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p. Secretar general
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Nr. 753/ 29.03.2021
REFERAT
privind constituirea Comisiei de predare a unor sectoare de drum din domeniul public al
Comunei Vâlcelele şi administrarea Consiliului Local Vâlcelele în domeniul public al Judeţului
Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi

Subsemnatul Moldoveanu Silviu Giani, referent superior în cadrul compartimentului
Urbanism,al aparatului de specialitate al Primarului comunei Vâlcelele, având în vedere că la
data de 02.03.2021, Consiliul județean Călărasi a aprobat Hotărârea nr. 36 din 02.03.2021
privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei
Vâlcelele şi administrarea Consiliului Local Vâlcelele în domeniul public al Judeţului Călăraşi
şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în vederea modernizării și realizării
proiectului de conectare la Autostrada Soarelui A2, și tinând cont de nevoia de a atrage
investitori și societăți comerciale de dimensiuni mijlocii si mari pentru a majora incasările la
bugetul local și nevoia de dezvoltare industrială a zonei, posibilitatea de a crea locuri de munca
pentru tinerii comunei, vă rog să dispuneti constituirea unei comisii privind predarea
urmatoarelor sectoare de drum :
a)Imobilul identificat cu număr cadastral 22223, înscris în CF nr. 22223 UAT Vâlcelele, în suprafață de
(din acte 27202 mp si din masuratori 27224 mp), având categoria de folosință drum; b) Imobilul
identificat cu număr cadastral 22232, înscris în CF nr. 22232 UAT Vâlcelele, în suprafață de ( din acte
27521 mp si din masuratori 27517 mp ), având categoria de folosință drum si c) Imobilul identificat cu
număr cadastral 22229, înscris în CF nr. 22229 UAT Vâlcelele, în suprafață de 25.239 mp, având
categoria de folosință drum.

Referent superior
Moldoveanu Silviu Giani

