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                                                             HOTĂRÂRE 

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ S.A. a amplasamentului imobil teren 

și construcții, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții „ Modernizare și Extindere Spital de Pneumoftiziologie Leamna, comuna 

Bucovăț, sat Leamna de Sus, Tarla 21, Parcela 242, județul Dolj” 

  

  Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere꞉ 

având în vedere referatul de aprobare nr. 15984/24.06.2022 al Serviciului 

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

propune predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ S.A. a amplasamentului imobil teren și 

construcții, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 

„Modernizare și Extindere Spital de Pneumoftiziologie Leamna, comuna Bucovăț, sat 

Leamna de Sus, Tarla 21, Parcela 242, județul Dolj”, raportul Serviciului juridic nr. 

16087/24.06.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

ținând cont de solicitarea nr. 10942/02.05.2022 a Direcției tehnice și a adresei nr. 

9716/14.04.2022 a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ S.A., 

în baza prevederilor 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, art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 

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

   

   

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E: 

 

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

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

imobil teren și construcții, identificat în anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre, în vederea 

executării obiectivului de investiții „Modernizare și Extindere Spital de Pneumoftiziologie 

Leamna, comuna Bucovăț, sat Leamna de Sus, Tarla 21, Parcela 242, județul Dolj”. 

                     (2) Amplasamentul se predă pe perioada realizării investiției, pe bază de 

protocol, liber de orice sarcini. 

Art. 2. Amplasamentul se va preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art. 3. Consiliul Județean Dolj se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de 

teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului. 

Art. 4. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Județean Dolj a cheltuielilor 

pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaze naturale sau alt tip de 

combustibil utilizat etc.). 
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Art. 5. Consiliul Județean Dolj se obligă ca, după predarea amplasamentului și a 

obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de 

minimum 15 ani. 

Art. 6. (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 Direcției tehnice, 

Direcției economice, Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ S.A. 
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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. 1 la Hotărârea nr.  189/2022  a Consiliului Județean Dolj 

 

Datele de identificare ale amplasamentului care se predă către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ S.A. în vederea executării obiectivului de investiții  

„Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamnaˮ 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

inventar 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Valoarea de 

inventar (lei) 

Situația juridică actuală 

Denumire act de 

proprietate sau alte acte 

doveditoare 

1. 800093 

 

 

 

 

 

100101-2 

 

 

 

100100 

 

 

 

Teren 

 

 

 

 

 

C1-pavilion 

secție 

medicală 

 

C2-pavilion 

administrativ 

 

C3-culoar de 

legătură 

Adresa꞉  comuna Bucovăț, sat 

Leamna de Sus, județul Dolj  

CF/NC 32031 UAT Bucovăț  

T21, P242 

S=46.816 mp 

 

NC 32031-C1 

Sc=1.237 mp 

 

 

NC 32031-C2 

Sc=305 mp 

 

NC 32031-C3 

Sc=25 mp 

 

 

1.120.851,85 

 

 

 

 

 

1.034.500,85 

 

  

 

85.894,71 

(valoare 

C2+C3) 

 

- domeniul public al 

Județului Dolj, în 

administrarea Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna 

-  HG 867/2002, HCJD 

78/2004,  HCJD 140/2004   



Anexa nr. 2  la Hotărârea nr. 189/2022




