
HOTĂRÂRE 

privind atestarea modificării inventarului bunurilor care aparţin  

domeniului public al judeţului Dolj  

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 15082/15.06.2022 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Dolj, Raportul de specialitate nr. 15083/15.06.2022 al Serviciului 

Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj privind atestarea 

modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj, raportul 

Serviciului Juridic, Administraţie Locală nr. 15771/22.06.2022, precum şi avizul comisiilor 

de specialitate; 

luând în considerare: 

- Procesul-verbal nr. 6452/14.03.2022 al Comisiei speciale pentru întocmirea şi 

actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Dolj, 

prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Dolj; 

- Declaraţia pe proprie răspundere nr. 6456/14.03.2022 a Secretarului General al 

Judeţului Dolj, din care rezultă că bunul vizat de acest proiect de hotărȃre privind atestarea 

modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj nu face 

obiectul vreunui litigiu; 

în conformitate cu: 

- Hotărȃrea nr. 56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj privind însuşirea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj” 

la Hotărȃrea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 

judeţul Dolj, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărȃrile nr. 115/2020, nr. 219/2020, nr. 37/2021 şi nr. 239/2021 ale Consiliului 

Judeţean Dolj privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Dolj;   

ȋn baza art. 139 alin. (3) lit. g), art. 289 alin. (5) şi (6), art. 607 alin. (4) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 6 alin. (3) lit. d) din Anexa la Hotărȃrea Guvernului nr. 392/2020 

privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), art. 182 alin. (1), alin. (4) şi art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,                  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj, însuşit 

prin Hotărȃrea nr. 56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj şi atestat în Anexa nr. 1 la Hotărȃrea 

Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, cu modificările şi completările 

ulterioare, la secţiunea I „Bunuri imobile”, se modifică după cum urmează: 

- poziţia nr. 508, la coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan, situat în 

comuna Cȃrcea, nr. 150 D, judeţul Dolj, în suprafaţă de 1.187 mp, număr cadastral 40460, 

vecinătăţi: N – cimitir, E – domeniul public al judeţului Dolj, S – domeniul public al 

municipiului Craiova, V – drum de exploatare”, coloana 5 va avea următorul cuprins: 

„170,501 mii lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărȃrea Guvernului  

nr. 311/2008, Hotărȃrea Consiliului Judeţean Dolj nr. 7/2022, Carte Funciară nr. 40460 

Cȃrcea”. 

Art. 2.  Prezenta hotărȃre modifică Hotărȃrea nr. 56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj 

privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj. 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj, astfel 

modificat, constituie anexă la statutul judeţului Dolj şi se publică pe pagina de internet a 

Consiliului Judeţean Dolj. 

          Art. 4. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Un exemplar din prezenta hotărâre se va transmite Direcţiei Economice - 

Serviciul Contabilitate a Consiliului Judeţean Dolj. 
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                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                                  SECRETAR GENERAL  

        AL JUDEȚULUI,                                                                                                                         

 

           DORIN-COSMIN VASILE                   CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 28 voturi “PENTRU” 

 

 


