
 

HOTĂRÂRE 

privind darea în folosință gratuită pe termen limitat, a unor bunuri ce aparțin 

domeniului privat al județului Dolj către S.P.L.D.P. DOLJ S.A.  

 

 

 Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 9146/08.04.2022 al Direcției Tehnice și 

Direcției Economice, raportul Serviciului juridic nr. 9505/12.04.2022, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 22 alin. (1) din Ordonanța 

Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul art. 108 lit. d), art.173 alin. (1) lit. c), și alin. (4) lit. a), art. 182  și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Se aprobă darea în folosință gratuită până la 31.12.2026, către 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. pentru realizarea serviciului public de administrare, 

construire, modernizare, întreținere, exploatare și reparare a drumurilor, podurilor, 

podețelor aparținând județului Dolj, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al 

județului Dolj, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre. 

  Art.2 Bunurile prevăzute în anexă vor fi folosite de S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

pentru exploatarea și întreținerea rețelei de drumuri județene. 

 Art.3 Direcția Tehnică, Direcția Economică și S.P.L.D.P.Dolj S.A. vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 

Nr. .......                                 Adoptată la data de ............2022 

 

 

PREȘEDINTE,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

DORIN COSMIN VASILE   CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

  

CCC OOO NNN SSS III LLL III UUU LLL       JJJ UUU DDD EEEŢŢŢEEE AAA NNN       DDD OOO LLL JJJ    



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ    PREȘEDINTE 

        DORIN COSMIN VASILE 

DIRECȚIA TEHNICĂ   

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 Nr. 9146/ 08.04.2022 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE, 

 

                 Privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri ce 

aparţin domeniului privat al judeţului Dolj către S.P.L.D.P. DOLJ S.A.   

 

 

Prin adresa nr. 666/16.03.2022, înregistrată la C.J. Dolj cu nr. 

7031/18.03.2022, S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a solicitat prelungirea folosinţei gratuită a 

unor utilaje ce aparţin domeniului privat al judeţului Dolj.   

Județul Dolj are în domeniul public o rețea de drumuri județene alcătuită din 

46 drumuri, dată în administrare către SPLDP DOLJ SA, conform Contractului nr. 

99/28.03.2005, pentru o perioadă de 10 ani, contract prelungit prin H.C.J. nr. 

175/2014 și H.C.J. 229/2019, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 71 / 2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003. 

Din anul 2000, Consiliul Judeţean are în proprietate privată un reciclator WR 

2500 (Wirtgen), un compactor vibrator HAMM şi un laborator pentru încercări. 

            Începând cu anul 2006 Consiliul Judeţean Dolj are în proprietate privată o 

instalaţie pentru determinarea sarcinii la autovehicolele rutiere, osie cu osie 

(cântar mobil montat pe autovehicul), instalaţie cu care se poate determina 

greutatea pe axă, grup de axe şi totală pe autovehicul, operaţie care se poate 

efectua rapid în teren, direct pe partea carosabilă. 

Pentru menţinerea unei stări de viabilitate corespunzătoare sunt necesare 

operaţii de întreţinere şi reparaţii curente cât şi verificarea în trafic a limitelor 

maximale ale tonajelor pe osie şi ale gabaritelor autovehiculelor care circulă pe 



 2 

acestea, conform art. 40, alin. 2 din Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată. 

Prin Hotărârea nr. 81/31.03.2016 acestea au fost date în folosinţă gratuită pe 

timp limitat către S.P.L.D.P. Dolj S.A. pentru realizarea serviciului public de 

administrare, construire, modernizare, întreţinere, exploatare şi reparare a 

drumurilor, podurilor şi podeţelor aparţinând judeţului Dolj.  

Luând în considerare cele prezentate, precum şi faptul că termenele de dare în 

folosinţă gratuită au expirat, supunem spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj 

următorul proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.P.L.D.P. 

Dolj S.A. pentru realizarea serviciului public de administrare, construire, 

modernizare, întreținere, exploatare și reparare a drumurilor, podurilor, podețelor 

aparținând județului Dolj a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al județului 

Dolj, cuprinse în anexa la hotărâre. 

Anexăm alăturat: 

- proiectul de hotărâre; 

- LISTA - cuprinzând bunurile ce aparţin domeniului privat al Judeţului 

Dolj, care se dau în folosinţă gratuită pe termen limitat către S.P.L.D.P. 

Dolj S.A. (Anexa); 

- adresa S.P.L.D.P. DOLJ SA nr. 666/16.03.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Dolj cu nr. 7031/18.03.2022. 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ             DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                                                                                        

         ŞEF SERVICIU,                        DIRECTOR EXECUTIV , 

 BERBEC CHIRIŢOIU MIOARA     SILVIA IONESCU LUPEANU 

 

 

         ȘEF BIROU M.R.D.P.J., 

DAN ZAMFIR 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală      

Nr.9505/12.04.2022                       

   VIZAT 

  DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                 Adriana-Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen 

limitat, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al județului Dolj către 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A.  

În conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență 

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

ulterioare, Direcția Juridică – 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 darea în folosință gratuită pe termen limitat, a 

unor bunuri ce aparțin domeniului privat al județului Dolj către S.P.L.D.P. DOLJ 

S.A., propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: darea în folosință gratuită pe termen 

limitat, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al județului Dolj către 

S.P.L.D.P. 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. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 22 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 

 - art. 108 lit. d), art.173 alin. (1) lit. c), și alin. (4) lit. a), art. 182  și art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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         

    ȘEF SERVICIU JURIDIC,     

           Daiana STOICA        

                                                                                                  Întocmit, 

                                                                                                   CONSILIER JURIDIC, 

                            Bărăgan Simona 
 



 

      Anexa  

 la Hotărârea nr._____ /2022 

 

 

 

                                                 

                                                             LISTA 

 

Cuprinzând bunurile ce aparţin domeniului privat al Judeţului Dolj, 

care se dau în folosinţă gratuită pe termen limitat către S.P.L.D.P. Dolj S.A. 

 

 

    - tren reciclator WR 2500(Wirtgen); 

    - cilindru compactor vibrator HAMM; 

    - laborator de încercări; 

    - instalaţie pentru determinarea sarcinii la autovehiculele rutiere, osie cu osie. 




