
 

  

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. …................     Adoptatǎ la data de: …........................ 

 

 

 PREŞEDINTE,                  Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  

 

DORIN COSMIN VASILE   CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

ADMINISTRATOR PUBLIC  

Serviciul Administrarea şi Exploatarea       PREŞEDINTE, 

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj                 

Nr. 29229/21.12.2021                                         

                                                                                               DORIN-COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

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  
 

 

Imobilul în care funcționează Spitalul Clinic Județean de Urgență (S.C.J.U.) 

Craiova, situat în Craiova, Str. Tabaci Nr. 1, compus din teren în suprafață de 72.431 mp 

și construcții, se află în domeniul public al Județului Dolj, în administrarea S.C.J.U. 

Craiova și este înscris în CF 249114 UAT Craiova.  

În anul 2021 a fost finalizat obiectivul de investiții „Extindere și modernizare 

unitate primiri urgențe la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiovaˮ, derulat în baza 

contractului de lucrări nr. 91/17.12.2014, încheiat între Consiliul Județean Dolj și 

Asocierea S.C. PRIMASERV S.R.L. și S.C. SCADT S.A. Slatina, prin lider de asociere 

S.C. PRIMASERV S.R.L. 

Valoarea investiției este de 22.063.182,15 lei. Ea însumează extinderea cu corpul 

A (S+P+E1+E2 parțial) și corpul B (parter), modernizarea unității de primiri urgențe la 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și achiziția unui sistem de tocare și pompare 

ape uzate, inclusiv sistem de alarmare pentru unitatea de primiri urgențe la Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Craiova. 

În scopul realizării acestui obiectiv de investiții au fost eliberate autorizațiile de 

construire nr. 601/12.06.2014, 616/23.05.2018 și nr. 703/26.06.2020, iar prin  

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 28068/09.12.2021 comisia de 

recepție a decis admiterea recepției la terminarea lucrărilor pentru bunul de mai sus. 

Noua construcție este destinată acordării de servicii medicale de urgență 

pacienților. 

La art. 286 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ se precizează că „Domeniul public al judeţului este alcătuit 

din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes 

public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt 

declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional.ˮ, la pct. 2 din 

anexa nr. 3 fiind specificate bunurile꞉ „terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară 

activitatea consiliul judeţean şi aparatul propriu al acestuia, precum şi instituţiile 

publice de interes judeţean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale judeţene şi alte 

asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public naţional sau localˮ; 

Potrivit art. 554 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil  „Bunurile 

statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale care, prin natura lor sau prin 

declaraţia legii, sunt de uz sau de interes public formează obiectul proprietăţii publice, 

însă numai dacă au fost legal dobândite de către acestea.ˮ 

În temeiul dispozițiilor legale sus menționate se impune declararea de interes 

public județean a bunului „Extindere și modernizare unitate primiri urgențe la Spitalul 



Clinic Județean de Urgență Craiovaˮ și înscrierea acestuia în inventarul bunurilor din 

domeniul public al Județului Dolj. 

Anexăm꞉ 

- proiectul de hotărâre;  

- copiile autorizațiilor de construire, a procesului-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor, precum și a contractului de achiziție publică de produse nr. 43/04.06.2020 

privind sistemul de tocare și pompare ape uzate, inclusiv sistem alarmare pentru unitatea 

primiri urgențe la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova. 

      

                

ADMINISTRATOR PUBLIC,  

 

 

COSMIN DURLE 

 

 

ŞEF SERVICIU,     ÎNTOCMIT,   

                          ADRIAN PLUGARU                      VIRGINIA IONESCU              

                 

                                                                                   

                                  

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat            Vizat, 

Serviciul juridic, Administraţie Locală     Director Executiv 

Nr.29485/22.12.2021                                                          Adriana - Cristina Vărgatu

                                        

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind declararea de interes public judetean a bunului 

imobil-cladire ,, Extindere si modernizare unitate primiri urgente la Spitalul Clinic Judetean 

de Urgenta Craiova,, precum si inscrierea acestuia in domeniul public al Judetului Dolj 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul 

profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul 

Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind  declararea 

de interes public judetean a bunului imobil-cladire ,, Extindere si modernizare unitate primiri 

urgente la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova,, precum si inscrierea acestuia in 

domeniul public al Judetului Dolj, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a 

constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: declararea de interes public judetean a bunului 

imobil-cladire ,, Extindere si modernizare unitate primiri urgente la Spitalul Clinic Judetean 

de Urgenta Craiova,, precum si inscrierea acestuia in domeniul public al Judetului Dolj; 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente 

etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre: 

- art.554 alin.(1) si art.858 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-art.286 alin.(3) si art.287 lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modifica         rile si completarile ulterioare; 

- 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. 

 

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        Consilier Juridic       

      Daiana Stoica          Mioara-Veronica Manea 

             



Anexa la Hotărârea nr.  ........................  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 




