
 

                                                                              

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 60/26.03.2020  

 

 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare nr. 14418/07.06.2022 al Serviciului Administrarea și 

Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj, prin care se propune modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 60/26.03.2020 în sensul retragerii dreptului de 

administrare acordat Liceului Tehnologic Special Beethoven pentru spațiul alcătuit din 4 

încăperi la parter cu o suprafață totală de 163 mp și întreg etajul 3 cu o suprafață de 541 mp, 

din cadrul clădirii internat + policlinică al Liceului Tehnologic Special Beethoven, clădire 

identificată cu numărul cadastral 208818, carte funciară nr. 208818 Craiova, numărul de 

inventar 100156, (număr vechi de inventar 1.6.2.221) și valoarea de inventar de 1.972.840,7 lei 

(valoarea veche de inventar 1.729.500,00 lei), situat în str. Ludwing van Beethoven, nr. 2, 

Craiova, raportul Serviciului Juridic, Administrare Locală nr. 15714/21.06.2022, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

  în baza art. 861 alin (3), art. 867 alin (1) din Legea nr. 287/2006 privind Codul civil, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, 

  în temeiul art. 108 lit. a),   art.  173 alin. (1) lit c) și alin. (4) lit. a), art. 297 alin. (1) 

lit. a), art. 301, 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                                                                                                                                                                                                         

   

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 60/26.03.2020 a Consiliul 

Județean Dolj, care va avea următorul conținut: 

,,Se retrage dreptul de administrare acordat Liceului Tehnologic Special Beethoven și 

se acordă dreptul de administrare Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj 

pentru spațiul alcătuit din 4 încăperi la parter cu o suprafață totală de 163 mp și întreg etajul 3 

cu o suprafață de 541 mp, din cadrul clădirii internat + policlinică al Liceului Tehnologic 
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Special Beethoven, clădire identificată cu numărul cadastral 208818, carte funciară nr. 208818 

Craiova, numărul de inventar 100156 (număr vechi de inventar 1.6.2.221) și valoarea de 

inventar de 1.972.840,7 lei (valoarea veche de inventar de 1.729.500,00 lei), situat în incinta 

Liceului Tehnologic Special Beethoven, str.  Ludwing van Beethoven, nr. 2, Craiova, spațiu ce 

se află în proprietatea publică a Județului Dolj, conform anexelor nr. 2 și nr. 3”. 

                  Art. 2. Celelalte dispoziții ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 60/2020 iși 

mențin valabilitatea. 

   Art. 3. (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

                     (2) Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj și Liceului Tehnologic Special Beethoven. 
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         PREȘEDINTE, 

 

 

 

DORIN-COSMIN VASILE 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI, 

 

 

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 28 voturi “PENTRU” 

 

 



Anexa nr.2  la Hotărârea nr. 184/2022



Anexa nr. 3  la Hotărârea nr. 184/2022




