ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr.46
privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Comunei Șoldanu și
administrarea Consiliului local al comunei Șoldanu, în domeniul public al Județului Călărași
și administrarea Consiliului Județean Călărași
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 28.09.2018,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată, modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.4571/10.08.2018, elaborat de dl primar, Iulian
GEAMBAȘU, prin care propune aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al
Comunei Șoldanu și administrarea Consiliului local al comunei Șoldanu, în domeniul public al
Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași;
 Raportul de specialitate înregistrat cu nr.5353/21.09.2018, elaborat de Comisia specială pentru
întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Soldanu, judeţul
Călăraşi;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.5502/28.09.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub
nr.5509/28.09.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
înregistrat sub nr.5516/28.09.2018;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr. 15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, cu modificările
şi completatările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr.161/30.08.2018 privind aprobarea solicitării de
transmitere a unui imobil din domeniul public al Comunei Șoldanu și administrarea Consiliului
local al comunei Șoldanu, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului
Județean Călărași;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/28 iunie 2018 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2018.
În baza:
 prevederilor art.9 alin.(4) și ale art.22 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publică, modificată și completată;
 prevederilor art.858, art.867 și ale art.868 din Codul Civil aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicat, modificat și completat
 prevederilor Anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1349/2001 privind atestarea domeniului
public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Călăraşi, modificată şi completată prin H.G.R. nr.1303/2011;
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prevederilor Legii nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru
publicarea actelor normative, modificată și completată;
 prevederilor art. 5 alin.(2), art.10, art. 36 alin.(2) lit.c), coroborat cu art. 120 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicată, modificată şi completată.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de art.7 din Legea nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului „Pod râu Argeș”, bun public de interes local, cu
suprafața de 600 mp, intabulat în Cartea Funciară nr.21501 UAT Șoldanu, având Număr cadastral
21501, situat pe drumul județean DJ 403 între localitățile Șoldanu și Radovanu, aflat în proprietatea
publică a comunei Șoldanu, identificat la poziția nr.4 din Anexa nr.43 la Hotărârea Guvernului
nr.1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului
nr.1303/2011, din domeniul public al Comunei Șoldanu și administrarea Consiliului Local al
Comunei Șoldanu, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean
Călărași, în vederea proiectării și execuției unui pod provizoriu.
Art. 2. - Imobilul transmis conform art.1 va fi declarat bun de interes județean.
Art. 3. - Primarul comunei Şoldanu împreună cu Comisia specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Şoldanu vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Art. 5. - Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a
prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Costel Ilie
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Comuna Șoldanu, 28 septembrie 2018
Nr. 46
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Comunei
Șoldanu și administrarea Consiliului local al comunei Șoldanu, în domeniul public al Județului
Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Având în vedere:
 Efortul financiar anual generat de frecvența intervențiilor efectuate pentru repararea imobilului „Pod râu




Argeș”, bun public de interes local, cu suprafața de 600 mp, intabulat în Cartea Funciară nr.21501 UAT
Șoldanu, având Număr cadastral 21501, situat pe drumul județean DJ 403, între localitățile Șoldanu și
Radovanu, aflat în proprietatea publică a comunei Șoldanu, identificat la poziția nr.4 din Anexa nr.43 la
Hotărârea Guvernului nr.1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi
al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi, modificată şi completată prin Hotărârea
Guvernului nr.1303/2011;
Amplasamentul acestui bun pe tronsonul drumului județean DJ 403 dintre localitățile Șoldanu și
Radovanu, drum administrat de Consiliul județean Călărași;
Faptul că această trecere prin vad, situată pe trraiectul drumului județean DJ 403, deservește nevoia de
transport terestru a mai multor comunități, conferindu-i caracteristica de bun de interes județean.

Urmare:
 Adresei Comunei Șoldanu nr.4520/08.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Călărași cu


nr.14109/09.08.2018, prin care se solicită analiza posibilității transmiterii unui imobil din domeniul
public al comunei Șoldanu în domeniul public al județului Călărași;
Adresa Consiliului Județean Călărași nr.15333 din 058.09.2018, înregistrată la Primăria Şoldanu cu nr.
5153/11.09.2018, prin care ne transmite Hotărârea Consiliului județean Călărași nr.161/30.08.2018
privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil din domeniul public al comunei Șoldanu și
administrarea Consiliului Local al Comuneiu Șoldanu în domaniul public al județului Călărași și
administrarea Consiliului județean Călărași.

În baza:
 prevederilor art.9 alin.(4) și ale art.22 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,





modificată și completată: „trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativteritoriale de pe raza teritoriala a unui judet in domeniul public al judetului respectiv se face la
cererea consiliului judetean, prin hotarare a consiliului local, declarandu-se din bun de interes
public local in bun de interes public judetean.”,
prevederilor art.858 [„proprietatea publica este dreptul de proprietate ce apartine statului sau unei
unitati administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declaratia legii, sunt
de uz ori de interes public, cu conditia sa fie dobandite prin unul dintre modurile prevazute de lege”],
art.867 [„(1) Dreptul de administrare se constituie prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean
sau, dupa caz, a consiliului local. (2) Autoritatile prevazute la alin. (1) controleaza modul de
exercitare a dreptului de administrare.”] și ale art.868 [„(1) Dreptul de administrare apartine regiilor
autonome sau, dupa caz, autoritatilor administratiei publice centrale sau locale si altor institutii
publice de interes national, judetean ori local. (2) Titularul dreptului de administrare poate folosi si
dispune de bunul dat in administrare in conditiile stabilite de lege si, daca este cazul, de actul de
constituire.”] din Codul Civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicat, modificat și completat
prevederile art. 5 alin.(2) [„Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale
dreptul ca, in limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in
mod expres in competenta altor autoritati publice”], art.10 [„Autoritatile administratiei publice
locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate
publica sau privata ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, in conformitate cu principiul
autonomiei locale”], art. 36 alin.(2) lit.c) [„Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului”],
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coroborat cu art. 120 [„(1) Apartin domeniului public de interes local sau judetean bunurile care,
potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz
sau de interes public national. (2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile,
imprescriptibile si insesizabile”] din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicată, modificată şi completată.

Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, modificată şi completată, vă propun aprobarea
transmiterii acestui bun imobil din domeniul public al Comunei Șoldanu și administrarea
Consiliului local al comunei Șoldanu, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea
Consiliului Județean Călărași.
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Comunei Șoldanu și
administrarea Consiliului local al comunei Șoldanu, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea
Consiliului Județean Călărași
Subsemnaţii, Geambaşu Iulian – primar, Hulea Traian – secretar al comunei, Buştă Angela-Camelia –
inspector, Negoiţă Lavinia – inspector şi Mihalache Mihaela – referent, membri ai comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Şoldanu, vă supunem atenţiei
următoarele:
 Primăria Comunei Şoldanu a solicitat prin adresa nr.4520/08.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Călărași
cu nr.14109/09.08.2018, analiza posibilității transmiterii bunului imobil „Pod râu Argeș” din domeniul public al
comunei Șoldanu în domeniul public al județului Călărași.
 Consiliul județean Călărași a adoptat Hotărârea nr.161/30.08.2018 prin care aprobă solicitarea de transmitere a
bunului imobil „Pod râu Argeș” din domeniul public al comunei Șoldanu și administrarea Consiliului Local al
Comuneiu Șoldanu în domaniul public al județului Călărași și administrarea Consiliului județean Călărași
În urma analizei acestora și al:
 prevederilor art.9 alin.(4) și ale art.22 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și
completată;
 prevederilor art.858, art.867 și ale art.868 din Codul Civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicat, modificat
și completat
 prevederilor Anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului
Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi, modificată şi completată prin
H.G.R. nr.1303/2011;
 prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
modificată și completată;
S-a constatat necesitatea transmiterii imobilului „Pod râu Argeș”, bun public de interes local, cu suprafața de
600 mp, intabulat în Cartea Funciară nr.21501 UAT Șoldanu, având Număr cadastral 21501, situat pe drumul
județean DJ 403, între localitățile Șoldanu și Radovanu, aflat în proprietatea publică a comunei Șoldanu, identificat
la poziția nr.4 din Anexa nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1349/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi, modificată şi completată
prin Hotărârea Guvernului nr.1303/2011, din domeniul public al Comunei Șoldanu și administrarea Consiliului
Local al Comunei Șoldanu, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași,
în vederea proiectării și execuției unui pod provizoriu.
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(2), art.10, art. 36 alin.(2) lit.c), coroborat cu
art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, modificată şi completată, și
constatând că proiectul de hotărâre propus nu contravine legii nici prin conţinut, nici prin redactare, îndeplinind
cerinţele de legalitate, de oportunitate şi necesitate, propunem Consiliului local al comunei Şoldanu adoptarea unei
hotărâri pentru aprobarea transmiterii bunului imobil „Pod râu Argeș” din domeniul public al Comunei Șoldanu și
administrarea Consiliului local al comunei Șoldanu, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea
Consiliului Județean Călărași.

COMISIA SPECIALĂ
Preşedinte -

primar, Iulian GEAMBAŞU

___________________

Secretar

-

secretar comună, Traian HULEA

___________________

Membru

-

inspector, Angela-Camelia BUŞTĂ

___________________

Membru

-

inspector, Lavinia NEGOIŢĂ

___________________

Membru

-

referent, Mihaela MIHALACHE

___________________
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