
 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 

H O T Ǎ R Â R E 

privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 236/28.10.2010  

a Consiliului Județean Dolj 

 

 Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 15857/22.06.2022 al Direcției 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin 

care se propune modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 236/28.10.2010, Raportul 

Serviciului Juridic nr. 15918/23.06.2022, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

în baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 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. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 

236/28.10.2010 privind includerea în domeniul public al județului Dolj a bunurilor 

realizate prin proiectul ,, Îmbunătățirea infrastructurii de legătură în punctul de 

trecere a frontierei Rast- Lom,, și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 1. (1) Se aprobă includerea în domeniul public al județului Dolj a 

bunurilor realizate prin proiectul «Îmbunătățirea infrastructurii de legătură în 

Punctul de Trecere a Frontierei Rast – Lom», bunuri prevăzute în anexa la 

prezenta hotărâre. 

(2) Valoarea investiției realizată la drumul județean DJ 561D, mărește 

valoarea construcției drumului județean cu  valoarea de 11.130.132,10 lei. 

 



(3) Bunurile menționate în anexa la prezenta hotărâre se înscriu în 

contabilitatea Consiliului Județean Dolj iar dreptul de proprietate publică se înscrie 

în cartea funciară.,, 

 

Art. II. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

          

 

 

 Nr.                                               Adoptată la data de:       

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

 

DORIN-COSMIN VASILE 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL  

AL JUDEŢULUI 

 

 

CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECȚIA AFACERI EUROPENE, 

DEZVOLTARE REGIONALĂ, 

PROIECTE CU FINANȚARE 

INTERNAȚIONALĂ 

Nr. 15857/22.06.2022 

PREŞEDINTE, 

 

Dorin - Cosmin VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 236/28.10.2010  

a Consiliului Județean Dolj 

 

Consiliul Județean Dolj a avut calitatea de Beneficiar local pentru proiectul 

PHARE CBC 2004/2016-784.01.02 “Îmbunătățirea infrastructurii de legătură în 

punctul de trecere a frontierei Rast-Lom” finanțat în cadrul Memorandumului de 

Finanțare RO 2004/016-784 Program de Cooperare Transfrontalieră între România 

și Bulgaria, semnat între Guvernul României și Comisia Europeană la data de 08 

aprilie 2005. 

Lucrările care au făcut obiectul contractului de lucrări au fost executate în 

perioada aprilie 2005 – noiembrie 2008, lucrări ce au constat în execuția 

următoarelor clădiri și construcții: 

 

A. CORP C 1 CLĂDIRE VAMĂ ȘI PUNCT CONTROL: 

1. CLĂDIRE VAMĂ, regim de înălțime parter, fundații din beton slab armat 

tip radier de 20 cm înălțime, panouri tip sandwich pe conturul exterior și 

compartimentare interioară din panouri din rigips, structură de rezistență din 

stâlpi metalici, acoperiș din ferme metalice cu învelitoare din tablă dublă de 

aluminiu, grupuri sanitare cu sistem de canalizare, fosă septică, puț forat.  

Sc = 337,00 mp, Sd = 337,00 mp, valoare 337.440,23 lei;  

2. PUNCT CONTROL - copertină control vamă construită din ferme 

metalice pe stâlpi metalici cu acoperire tablă cutată, pazie laterală și placaj 

profile de lambriu din P.V.C. la intrados, fundații izolate sub stâlpi și legate 

la nivelul cuzineților cu grinzi de fundație, valoare 142.156,73 lei.  

B. CORP 2 CLĂDIRE SPAȚIU AȘTEPTARE 

1. STAŢII AŞTEPTARE PASAGERI, cu suprafața de Sc = Sd = 49,00 mp, 

cu fundații izolate sub stâlpi și continue sub panourile de închidere, pereți din 

panouri de aluminiu cu geam termopan, valoare 123.323,02 lei. 

C. CORP 3 ATELIER ȘI MAGAZIE 

1. ATELIER ŞI MAGAZIE (C3), construită din panouri sandwich tip izopan, 

fundație tip radier slab armat de 20 cm grosime, regim de înălțime parter, Sc 

= 59,00 mp, Sd = 59,00 mp, valoare 61.577,75 lei. 

 



D. CORP 4 RAMPĂ AUTO 

1. COPERTINĂ ŞI RAMPĂ AUTO CONTROL AMĂNUNŢIT, construită 

din ferme metalice pe stâlpi metalici, acoperită cu tablă cutată și având pazie 

și placare la intrados din profile de lambriu din P.V.C., regim de înălțime 

parter, Sc = 45,00 mp, Sd = 45,00 mp, valoare 25.864,81lei. 

E. AMENAJĂRI ȘI INSTALAȚII 

1. Poartă și barieră manuală intrare - ieșire, iluminat exterior, instalații 

electrice, împrejmuire incintă, cheu încărcare - descărcare pentru mărfuri și 

pasageri, parcare, în valoare totală de 3.117.417,09 lei. 

F. DRUMURI 

1. Drumul județean DJ 561D reabilitat între localitățile Giubega (DN 56) și 

Rast, pe o lungime de 25,13 km, tronsonul de drum de 3 km reabilitat între 

comuna Rast și Rast Port, drumul de legătură având lungimea de 200 m 

valoare totală de 11.130.132,10 lei. 

 

După finalizarea lucrărilor de construire, în data de 18.11.2008, au fost 

recepționate lucrările prevăzute în proiect, conform Procesului-verbal de recepție 

nr. 15824/18.11.2008, prin care comisia a admis recepția lucrărilor. 

Prin Hotărârea nr. 236/28.10.2010, Consiliul Județean Dolj a inclus în 

domeniul public bunurile realizate în cadrul acestui proiect, dar fără a detalia 

fiecare construcție și clădire, fapt necesar pentru atestarea domeniului public și 

înscrierea în cartea funciară a acestor bunuri. 

În vederea realizării acestor obiective, respectiv atestarea domeniului public 

și înscrierea în cartea funciară, este necesar a fi adoptată o hotărâre de consiliu 

județean ce să modifice hotărârea inițială de includere în domeniul public al acestui 

obiectiv. 

Anexăm proiectul de hotărâre. 

 

 

 

DIRECTOR, 

DANIELA BĂLUȚĂ 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

       Monica Sorescu 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală                       VIZAT 

 Nr. 15918/23.06.2022           DIRECTOR EXECUTIV 

     Adriana-Cristina Vărgatu      

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 236/28.10.2010 

a Consiliului Județean 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 și completările 

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

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 236/28.10.2010 a 

Consiliului Județean Dolj, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 236/28.10.2010 a 

Consiliului Județean Dolj.  

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- 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.  

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              Emil Purcărin 

                                                                                     
 

 



 

Anexa la hotărârea nr. ……../……..........2022 a Consiliului Județean Dolj 

 

Bunuri realizate în cadrul proiectului  

“Îmbunătățirea infrastructurii de legătură  

în punctul de trecere a frontierei Rast-Lom” 

ce se includ în domeniul public al Județului Dolj 

 

A. CORP C 1 CLĂDIRE VAMĂ ȘI PUNCT CONTROL: 

1. CLĂDIRE VAMĂ, regim de înălțime parter, fundații din beton slab armat 

tip radier de 20 cm înălțime, panouri tip sandwich pe conturul exterior și 

compartimentare interioară din panouri din rigips, structură de rezistență din 

stâlpi metalici, acoperiș din ferme metalice cu învelitoare din tablă dublă de 

aluminiu, grupuri sanitare cu sistem de canalizare, fosă septica, puț forat.  

Sc = 337,00 mp, Sd = 337,00 mp, valoare 337.440,23 lei;  

2. PUNCT CONTROL - copertină control vamă construită din ferme metalice 

pe stâlpi metalici cu acoperire tablă cutată, pazie laterală și placaj profile de 

lambriu din P.V.C. la intrados, fundații izolate sub stâlpi și legate la nivelul 

cuzineților cu grinzi de fundație, valoare 142.156,73 lei.  

B. CORP 2 CLĂDIRE SPAȚIU AȘTEPTARE 

1. STAŢII AŞTEPTARE PASAGERI, cu suprafața de Sc = Sd = 49,00 mp, cu 

fundații izolate sub stâlpi și continue sub panourile de închidere, pereți din 

panouri de aluminiu cu geam termopan, valoare 123.323,02 lei. 

C. CORP 3 ATELIER ȘI MAGAZIE 

1. ATELIER ŞI MAGAZIE (C3), construită din panouri sandwich tip izopan, 

fundație tip radier slab armat de 20 cm grosime, regim de înălțime parter, Sc 

= 59,00 mp, Sd = 59,00 mp, valoare 61.577,75 lei. 

D. CORP 4 RAMPĂ AUTO 

1. COPERTINĂ ŞI RAMPĂ AUTO CONTROL AMĂNUNŢIT, construită din 

ferme metalice pe stâlpi metalici, acoperită cu tablă cutată și având pazie și 

placare la intrados din profile de lambriu din P.V.C., regim de înălțime 

parter, Sc = 45,00 mp, Sd = 45,00 mp, valoare 25.864,81lei. 

E. AMENAJĂRI ȘI INSTALAȚII 

1. Poartă și barieră manuală intrare-ieșire, iluminat exterior, instalații electrice, 

împrejmuire incintă, cheu încărcare-descărcare pentru mărfuri și pasageri, 

parcare, în valoare totală de 3.117.417,09 lei. 


