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HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil (format din teren şi 

construcţii) din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale  

comuna Cernăteşti, judeţul Dolj, în domeniul public al unităţii  

administrativ-teritoriale judeţul Dolj  

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 25920/15.11.2021 al Direcţiei 

de Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi al 

Serviciului Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj, 

raportul D.J.A.L.S.- Serviciului Juridic, Administraţie Locală nr. 26250/17.11.2021, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

în baza art. 294 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) şi lit.c), alin. (5) lit. d) şi al art. 182, alin. (1) şi 

alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1  (1) - Se aprobă solicitarea privind trecerea din domeniul public al unităţii 

administrativ-teritoriale comuna Cernăteşti, judeţul Dolj în domeniul public al unităţii 

administrativ-teritoriale judeţul Dolj a imobilului (format din teren şi construcţii), situat 

în comuna Cernăteşti, localitatea Rasnicu Oghian, nr. 66B, Parc Rasnicu Oghian  

(Conac Săulescu), judeţul Dolj identificat cu numărul cadastral/carte funciară 31833, 

compus din teren în suprafaţă de 12.608 mp pe care se află edificate următoarele 

construcţii anexă: C1 – număr cadastral 31833-C1 în suprafaţă construită la sol de  

164 mp, C2 – număr cadastral 31833-C2 în suprafaţă construită la sol de 80 mp,  

C3 – număr cadastral 31833-C3 în suprafaţă construită la sol de 18 mp, C4 –  număr 

cadastral 31833-C4 în suprafaţă construita la sol de 34 mp, C5 –  număr cadastral 

31833-C5 în suprafaţă construita la sol de 131 mp. 

                (2) Se declară imobilul sus menționat, din bun de interes public local în bun 

de interes public judeţean. 

 

Art. 2 – Preluarea efectivă a bunurilor menţionate la articolul anterior se va face  

după aprobarea hotărârii de consiliu local privind trecerea din domeniul public al 

unităţii administrativ-teritoriale comuna Cernăteşti, judeţul Dolj în domeniul public al 

unităţii administrativ-teritoriale judeţul Dolj. 

           Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii persoanelor şi 

autorităţilor interesate, respectiv Consiliului Local al Comunei Cernăteşti. 



     Art. 4 - Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţiei de Afaceri  

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Serviciul 

Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al judeţului Dolj, vor aduce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 
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PREŞEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ 

      SECRETAR GENERAL 

             AL JUDEŢULUI, 

 

              DORIN COSMIN VASILE                     CRISTIAN MARIAN ŞOVĂILĂ  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 


