
 

                                                                                                           
PRIMARIA COMUNEI VALCELELE, JUDETUL CALARASI 

COD  FISCAL 3796837 - COD POSTAL 917290 - TEL/FAX 0242-346605/0242-346606 

Adresa:Strada Florenta  Albu, nr.691, comuna Valcelele, judetul Calarasi, Adresa e- mail: 

primaria_vilcelele@yahoo.com;Tel.: 0242-346603, Fax: 0242-346606, Cod Siruta94731 

    

HOTARARE 

privind transmiterea 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 

  

Consiliul local al comunei Valcelele intrunit in sedinta ordinara de lucru 

din data de 30.03.2021 

AVAND IN VEDERE : 

• Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Valcelele nr 446/03.03.2021; 

• Raportul de specialitate întocmit de compartimentul Urbanism,înregistrat sub nr 453/04.03.2021; 

• Raportul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 6/15.03.2021    si 

procesul verbal al sedintei de lucru a comisiei nr 3/15.03.2021; 

• 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; 

             

În temeiul art 129, art. 133 alin 1, alin 2 lit a), art. 134 alin. 1 lit. a), art 196 alin 1 lit  a). din 

OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ  

 

 



HOTARASTE 

 

           Art. 1. Se aprobă transmiterea 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 încadrării în categoria funcțională de drum de interes județean, a următoarelor 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; 

                    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. 

            Art. 2. Se împuternicește Primarul comunei Vâlcelele să semneze Protocolul de predare– primire.  

            Art. 3. Predarea–primirea imobilului menţionat la articolul 1 se va face pe bază de proces–verbal, de 

către Comisia de predare constituită prin Dispoziţia Primarului comunei Vâlcelele și Comisia de primire 

constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Călărași.  

           Art. 4. Primarul comunei Vâlcelele, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre.  

           Secretarul comunei Vâlcelele, județul Călărași, va comunica prezenta hotărâre autorităților, 

instituțiilor și persoanelor interesate. 

 

Nr. 15                                                                   Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza  

Adoptata la Valcelele                                         Tanase Nicolae                                       p. Secretar general                                                                                                                                                                       

Astazi 30.03.2021                                                                                                        Antochie Bogdan Costin       

Cu un nr de..........voturi pentru                                                                                                                                           

Cu un nr de ........ voturi impotriva   

Cu un nr de..........abtineri                                                                                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           
PRIMARIA COMUNEI VALCELELE, JUDETUL CALARASI 

COD  FISCAL 3796837 - COD POSTAL 917290 - TEL/FAX 0242-346605/0242-346606 

Adresa:Strada Florenta  Albu, nr.691, comuna Valcelele, judetul Calarasi, Adresa e- mail: 

primaria_vilcelele@yahoo.com;Tel.: 0242-346603, Fax: 0242-346606, Cod Siruta94731 

   Nr 461/05.03.2021 

PROIECT DE HOTARARE 

privind transmiterea 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 

  

Consiliul local al comunei Valcelele intrunit in sedinta ordinara de lucru 

din data de  

AVAND IN VEDERE : 

• Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Valcelele nr 446/03.03.2021; 

• Raportul de specialitate întocmit de compartimentul Urbanism, înregistrat sub nr 

453/04.03.2021 ; 

• Raportul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 6/15.03.2021    

si procesul verbal al sedintei de lucru a comisiei nr 3/15.03.2021; 

• 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; 
             

În temeiul art 129, art. 133 alin 1, alin 2 lit a), art. 134 alin. 1 lit. a), art 196 alin 1 lit  a). din 

OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ  



 

HOTARASTE 

 

           Art. 1. Se aprobă transmiterea 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 încadrării în categoria funcțională de drum de interes județean, a 

următoarelor 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; 

                    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. 

            Art. 2. Se împuternicește Primarul comunei Vâlcelele să semneze Protocolul de predare– 

primire.  

            Art. 3. Predarea–primirea imobilului menţionat la articolul 1 se va face pe bază de proces–

verbal, de către Comisia de predare constituită prin Dispoziţia Primarului comunei Vâlcelele și 

Comisia de primire constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Călărași.  

           Art. 4. Primarul comunei Vâlcelele, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.  

           Secretarul comunei Vâlcelele, județul Călărași, va comunica prezenta hotărâre autorităților, 

instituțiilor și persoanelor interesate. 
 
 

                     Initiator, Primar                                                             Avizeaza pentru legalitate 

                            Tatu Ionel                                                                         p.Secretar general 

                                                                                                                 Antochie Bogdan Costin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr 446/03.03.2021 

 



 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind transmiterea 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 

 

  

   Potrivit art. 22 alin. (3) şi alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”Administrarea drumurilor 

judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile 

locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, 

situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile 

aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective”   

Astfel, 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, propun spre aprobare proiectul 

de hotărâre privind transmiterea 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 Călărași, în vederea modernizării și realizării proiectului de 

conectare la Autostrada Soarelui A2  

 

  

 

 

 

PRIMAR 

Tatu Ionel



 
 
Nr 453/04.03.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind transmiterea 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 inițiați un 

proiect de hotărâre care sa aibă ca obiect  transmiterea 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. 

 

 

Referent superior 

Moldoveanu Silviu Giani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la HCL nr    / 

 

Denumirea drumului Localizare Pozitie kilometrica Lungime km 



 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale sectorului de drum(DC25) aflat in domeniul public al Comunei Valcelele si propus a fii dat in 

administrare  Consiliului Județean Călărași  pentru demararea unui proiect  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referent superior 

Moldoveanu Silviu Giani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA COMUNEI VALCELELE 

JUDETUL CALARASI  

NR 271/02.02.2021 
 

 

DC 25 drum comunal care 

pleaca din DJ  307A - spre 

nord pana la teritoriul 

administrativ al comunei 

Dragos Voda(km 0 - km 

4+800) 

Intravilan 

localitatea 

Valcelele 

2+500 - 4+500 4,1475km 



 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind darea în administrarea Consiliului Județean Călărași a drumului comunal 

DC 25 pentru demararea unui proiect  

 

 
 

  
Subsemnatul Tatu Ionel, primarul comunei Valcelele, in conformitate cu 
prevederile:  

 

• Art 136  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administativ; 

• OUG nr 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Hotărârii 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; 

• Prevederile art. 287 alin. b, art 298 alin b, art 299 din OUG nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul Administrativ; 

Avand in vedere Adresa Consiliului Judetean Calarasi nr 1973/04.02.2021 cu 

privire la demararea unui proiect pentru realizarea unei iesiri in autostrada A2 a 

drumului comunal DC25,  drum comunal care pleaca din DJ  307A - spre nord 

pana la teritoriul administrativ al comunei Dragos Voda(km 0 - km 4+800). 

Propun adoptarea unei  HCL  privind darea în administrarea Consiliului Județean 

Călărași a drumului comunal DC 25 pentru demararea unui proiect  

Analizand cele mai sus mentionate, supun dezbaterii in vederea adoptarii 

prezentului proiect de hotarare Consiliului Local. 

 

 

 

 

PRIMAR 

TATU IONEL 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nr 272/02.02.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 



privind darea în administrarea Consiliului Județean Călărași a drumului comunal 

DC 25 pentru demararea unui proiect  

 

 

 

 

     Compartimentului Urbanism  i-a fost transmis proiectul de hotarare privind  darea 

în administrarea Consiliului Județean Călărași a drumului comunal DC 25 pentru 

demararea unui proiect . 

    Initiatorul, Primarul Comunei Valcelele, judetul Calarasi propune dezbaterii 

Consiliului Local Valcelele, judetul Calarasi, proiectul de hotarare  privind  darea în 

administrarea Consiliului Județean Călărași a drumului comunal DC 25 pentru 

demararea unui proiect . 

    Necesitatea si oportunitatea acestui proiect consta in utilitatea economica si sociala a 

unui asemenea obiectiv pentru comunitatea locala.   

    Cu privire la motivarea in drept a masurii propuse, aratam ca proiectul de hotarare 

propus spre adoptare isi gaseste suportul legal in: 

• Hotărârii 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; 

• Prevederile art. 287 alin. b, art 298 alin b, art 299 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul Administrativ; 

• OUG nr 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   Avand in vedere Adresa Consiliului Judetean Calarasi nr 1973/04.02.2021 cu privire 

la demararea unui proiect pentru realizarea unei iesiri in autostrada A2 a drumului 

comunal DC25,  drum comunal care pleaca din DJ  307A - spre nord pana la teritoriul 

administrativ al comunei Dragos Voda(km 0 - km 4+800). 

În conformitate cu prevederile  art. 287 alin. b, art 298 alin b, art 299 din OUG nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, consider că proiectul de hotarâre  poate fi 

adoptat în forma propusă. 

     Analizand cele de mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile  art 136  din 

OUG nr 57/2019 privind Codul Administativ, consideram oportuna adoptarea 

prezentului proiect de hotarare. 

    Pentru a intra in legalitate va supun dezbaterii si aprobarii dumneavoastra proiectul de 

hotarîre privind darea în administrarea Consiliului Județean Călărași a drumului 

comunal DC 25 pentru demararea unui proiect. 

 

Referent superior 

Moldoveanu Silviu Giani 

 

 
 

 

 

 

 


