
 

  

CCOONNSSIILLIIUULL    JJUUDDEEŢŢEEAANN    DDOOLLJJ  

                                                       

    H O T Ǎ R Â R E 

privind declararea de interes public județean a bunului imobil-clădire „Extindere 

și modernizare unitate primiri urgențe la Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Craiovaˮ precum și înscrierea acestuia în domeniul public al Județului Dolj  

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 29229/21.12.2021 al Serviciului 

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

Serviciului Juridic nr. 29485/22.12.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

 în baza art. 554 alin. (1) și art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 în baza art. 286 alin. (3) și art. 287 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), 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 declară bun de interes public județean imobilul-clădire „Extindere și 

modernizare unitate primiri urgențe la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiovaˮ 

investiție finalizată conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

nr. 28068/09.12.2021, situat în Municipiul Craiova, Str. Tabaci Nr. 1, identificat 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Bunul prevăzut la art. 1 se va înscrie în inventarul bunurilor din domeniul public 

al Județului Dolj. 

Art. 3. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotǎrâri. 

            (2) Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va transmite Direcției economice și 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova.  

 

Nr. 299      Adoptatǎ la data de: 29.12.2021 

 

 

 PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  

 

DORIN COSMIN VASILE   CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 27 voturi “PENTRU” 

 

 



Anexa la Hotărârea nr.  299/2021  a Consiliului Județean Dolj 

 

Denumirea bunurilor care se includ în inventarul domeniului public al Județului Dolj 

 

Nr. 

crt. 

Codul 

de 

clasifi-

care 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosință 

Valoarea de 

inventar (lei) 

Situația juridică 

actuală 

Denumire act de 

proprietate sau alte 

acte doveditoare 

1. 1.6.2. Extindere și 

modernizare 

unitate primiri 

urgențe la 

Spitalul Clinic 

Județean de 

Urgență Craiova 

Adresa꞉ Municipiul Craiova, Str. Tabaci Nr. 1 

CF 249114 UAT Craiova  

Corpul A (S+P+E1+E2 parțial), corpul B 

(parter), modernizarea unității de primiri 

urgențe la Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Craiova și 35 buc. sisteme de tocare și 

pompare ape uzate, inclusiv sistem alarmare 

pentru unitatea de primiri urgențe la Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Craiova  

Sc=1.016,16 mp 

Sd=2.790,81 mp, Su=2.630,00 mp, 

Sistem constructiv꞉ Corp A- fundații din 

beton armat, structură metalică, acoperiș 

terasă  

Corp B- fundații din beton armat, structură 

cadre beton armat, acoperiș terasă  

 

Vecini꞉ N – Str. Tabaci, E – Bd. 1 Mai,  

S – blocurile E6, E12, F9, F15, 

V – Serviciul Județean de Ambulanță Dolj 

 

2021 22.063.182,15  - domeniul public al 

Județului Dolj, 

- contractul nr. 

91/17.12.2014 

- autorizațiile de 

construire nr.  

601/12.06.2014, 

616/23.05.2018 și  

nr. 703/26.06.2020 

- procesul - verbal de 

recepție la terminarea 

lucrărilor  

nr. 28068/09.12.2021 

- Contractul de 

achiziție publică de 

produse nr. 43/2020 

privind 35 buc. 

sisteme de tocare și 

pompare ape uzate, 

inclusiv sistem 

alarmare pentru 

unitatea de primiri 

urgențe la Spitalul 

Clinic Județean de 

Urgență Craiova 


