
                                                                  

               

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 157/25.05.2022 a Consiliului Județean 

Dolj privind emiterea acordului de principiu pentru schimbarea destinaţiei a trei 

imobile teren, situate în Craiova, strada Tabaci nr. 1  

 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 19029/27.07.2022 al Serviciului 

Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj prin care se 

propune modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 157/25.05.2022 a Consiliului Județean Dolj 

privind emiterea acordului de principiu pentru schimbarea destinaţiei a trei imobile 

teren, situate în Craiova, strada Tabaci nr. 1, precum şi Raportul Serviciului Juridic 

nr.21082, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 47 alin. (4) şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,   

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

alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I. Art. 1 din din Hotărârea nr. 157/25.05.2022 a Consiliului Județean Dolj 

privind emiterea acordului de principiu pentru schimbarea destinaţiei a trei imobile teren 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se emite acordul de principiu pentru transmiterea imobilului teren în 

suprafață de 1.760 mp, situat în municipiul Craiova, strada Tabaci, nr. 1, județul Dolj, 

înscris în Cartea Funciară nr. 246208 Craiova, din domeniul public al județului Dolj în 

domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Educației, 

pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, pentru construirea unui 

Centru de simulare pentru dobȃndirea abilităţilor clinice.” 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 157/25.05.2022 a Consiliului 

Județean Dolj rămân nemodificate. 

 

 
 

CCOONNSSIILLIIUULL    JJUUDDEEŢŢEEAANN    DDOOLLJJ  



Art. III. (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 Serviciului 

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

Economice din cadrul Consiliului Judeţean Dolj, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Craiova şi Ministerului Sănătăţii. 
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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 35 voturi “PENTRU” 

 

 


