
  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 
___________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,   

a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii „Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna,  

sat Leamna de Sus, tarla 21, parcela 242, comuna Bucovăț, jud. Dolj” 

 
 

 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 
 

Având în vedere referatul de aprobare comun nr. 4465/21.02.2023 al  Serviciului 

Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj și al 

Direcției Tehnice,  raportul Serviciului juridic nr. 6947/22.03.2023, Hotarârea 

Consiliului Județean nr. .................... privind aprobarea devizului general actualizat și 

a  indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, sat Leamna de Sus, 

tarla 21, parcela 242, comuna Bucovăț, jud. Dolj”,  precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

 în baza prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A., cu modificările și completările 

ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1)  lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de 

protocol,  a amplasamentului constituit din teren și construcții, situat în comuna  

Bucovăț, satul Leamna de Sus, T 21, P 242, județul Dolj, aflat în proprietatea publică 

a județului Dolj, din care C1 în suprafață construită de 1.237 mp, C2 în suprafață 

construită de 305 mp și C3 în suprafață construită de 25 mp, precum și terenul aferent 

în suprafață de 8.752 mp, din totalul de 46.816 mp, identificate potrivit cărții funciare 

nr. 32031, NC 32031, libere de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de 

către „C.N.I.”  S.A. a obiectivului de investiții „Modernizare și extindere Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna, sat Leamna de Sus, tarla 21, parcela 242, comuna 

Bucovăț, jud. Dolj”, conform anexei la prezenta. 



  

    (2) Se aprobă predarea corpului C11, în suprafață construită de 141 mp, 

identificat potrivit cărții funciare nr. 32031, NC 32031 și a anexei la prezenta 

hotărâre, în vederea montării pe acoperiș a unor panouri solare. 

Art. 2. (1) Amplasamentul prevăzut la art 1. se predă viabilizat, conform 

documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

     (2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii 

protocolului de predare sau ulterior acestei date, este de natura a atrage răspunderea 

Beneficiarului – U.A.T. Județul Dolj, C.N.I. S.A. asigurându-și dreptul legal de 

acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii culpabile a Beneficiarului – 

U.A.T. Județul Dolj, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune interese, 

când prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus atingere 

drepturilor și intereselor legitime ale C.N.I. S.A.. 

Art. 3. Se împuternicește domnul Dorin Cosmin Vasile, în calitate de președinte al 

Consiliului Județean Dolj, să semneze protocolul de predare-primire.  
Art. 4. Se aprobă asigurarea finanțării de către Unitatea Administrativ Teritorială 

Județul Dolj, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, alimentare 

cu apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 

Art. 5. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj, se obligă să asigure, în 

condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea 

șantierului. 

Art. 6. Unitatea  Administrativ Teritorială Județul Dolj se obligă ca, după predarea 

amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure 

mentenanța pe o perioadă de minimum 15 ani. 

Art. 7. Hotărârea Consiliului Județean nr. 189/30.06.2022 privind predarea către 

M.D.L.P.A. prin C.N.I. S.A., a amplasamentului imobil - teren și construcții, își 

încetează aplicabilitatea începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 8. (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    (2) Câte un exemplar al prezentei hotarâri se va comunica Direcției Tehnice, 

Direcției Economice, Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de 

Investiții „C.N.I.” S.A.. 

 

 

 

    PREȘEDINTE                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETAR GENERAL  

        AL JUDEȚULUI 

 

 

DORIN-COSMIN VASILE                        CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ      

ADMINISTRATOR PUBLIC 

Serviciul Administrarea și Exploatarea  

Domeniului Public și Privat al Județului Dolj            

Nr. 4465/21.02.2023 

 

PREȘEDINTE, 

 

 

DORIN-COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,   

a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii „Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, sat 

Leamna de Sus, tarla 21, parcela 242, comuna Bucovăț, jud. Dolj” 

 

 

Imobilul în care funcționează Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, situat în 

comuna Bucovăț, satul Leamna de Sus, județul Dolj, compus din teren în suprafață de 

46.816 mp și 16 construcții, una dintre ele neintabulată, se află în domeniul public al 

Județului Dolj, în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna și este 

înscris în CF 32031 a UAT Bucovăț.  

Construit în perioada 1922-1927, Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna este 

cel mai mare furnizor de servicii medicale de pneumologie din regiunea Oltenia, 

având un număr de 154 de paturi. Ca urmare a uzurii și degradărilor suferite în timp, 

precum și a actualizării normativelor în vigoare privind acreditarea spitalelor și a 

creșterii cerințelor de competitivitate în tratarea patologiei respiratorii, se impune 

modernizarea și extinderea Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, respectându-se 

legislația sanitară actuală. 

În absența fondurilor necesare demarării obiectivului de investiții 

„Modernizarea și extinderea Spitalul de Pneumoftiziologie Leamnaˮ, Consiliul 

Județean Dolj a făcut demersuri pentru includerea investiției respective, pentru 

finanțare, în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, 

subprogramul „Unități sanitareˮ.  

Conform art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind 

înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ S.A., cu modificările și 

completările ulterioare, realizarea Programului Național de Construcții de Interes 

Public sau Social se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ S.A. În acest scop, 

amplasamentele destinate construcțiilor care se realizează în cadrul subprogramelor 

se predau de către beneficiari pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, 

libere de orice sarcini, viabilizate, conform documentelor urbanistice, după cum se 

precizează în O.G. nr. 25/2001. 

Având în vedere că obiectul investiției îl constituie execuția lucrărilor de 

modernizare pentru 3 corpuri de clădire existente, precum și extinderea spitalului cu o 

nouă construcție, propunem aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, 



  

Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ S.A. a 

amplasamentului următor꞉ 

- Teren Comuna Bucovăț, Sat Leamna de Sus, Județul Dolj, CF/NC 32031   

UAT Bucovăț T21, P242, S = 8.752 mp; 

- C1-pavilion secție medicală, NC 32031- C1, Sc = 1.237 mp; 

- C2-pavilion administrativ, NC 32031- C2, Sc = 305 mp; 

- C3-culoar de legătură, NC 32031- C3, Sc = 25 mp. 

De asemenea, în vederea producerii de energie alternativă, este necesară 

predarea către C.N.I. S.A. a corpului C11, în suprafață construită de 141 mp, pentru 

montarea unor panouri solare pe acoperiș. 

Anexăm proiectul de hotărâre. 

 

 

 

                                       ADMINISTRATOR PUBLIC, 

                                                 COSMIN DURLE 

 

 

 

    DIRECTOR        ȘEFXSERVICIU   

DIRECȚIA TEHNICĂ     S.A.E.D.P.P. DOLJ 

       Silvia Ionescu         Adrian  Plugaru 

 

 

       ÎNTOCMIT, 

     Daniela Mitrea 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administraţie Locală       

Nr. 6947/22.03.2023                          

 

                                                                                                                  VIZAT, 

                                                                                                   DIRECTOR EXECUTIV 

       Adriana - Cristina VĂRGATU 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor 

Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

„Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna,  

sat Leamna de Sus, tarla 21, parcela 242, comuna Bucovăț, jud. Dolj” 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de 

resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiții „Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie 

Leamna, sat Leamna de Sus, tarla 21, parcela 242, comuna Bucovăț, jud. Dolj”, propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1)Obiectul/domeniul reglementat: predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice 

și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și extindere 

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, sat Leamna de Sus, tarla 21, parcela 242, comuna Bucovăț, 

jud. Dolj”. 

            2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a 

căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

- Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Naționale de Investiții „CNI 

S.A.”, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

                 AVIZAT,                                                                       ÎNTOCMIT 

          Șef Serviciu Juridic                                                            Consilier Juridic 

              Daiana Stoica                                                                 Simona Bărăgan 
 

 



Anexa  la Hotărârea nr. 




