
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Vila Jianu”, situat în Municipiul 

Craiova, Strada Mihai Viteazul, nr. 16, județul Dolj, din domeniul public al statului și 

din administrarea Consiliului Judeţean Dolj în domeniul public al județului Dolj  

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 11704/10.05.2022 al Direcţiei 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională şi Proiecte cu Finanţare Internaţională şi al 

Serviciului Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj prin 

care se solicită Guvernului României trecerea din domeniul public al statului şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Dolj în domeniul public al județului Dolj a imobilului 

„Vila Jianu”, situat în Municipiul Craiova, Strada Mihai Viteazul, nr. 16, județul Dolj, 

Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administraţie Locală nr. 12016/12.05.2022, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

ȋn  baza art. 292 alin. (1) - (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

ȋn temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1)  şi art. 196 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

                      

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se solicită Guvernului Romȃniei trecerea din domeniul public al statului şi 

din administrarea Consiliului Judeţean Dolj în domeniul public al județului Dolj a 

imobilului „Vila Jianu”, identificat ȋn anexa nr. 1 la prezenta hotărȃre. 

Art. 2.  După preluare imobilul va fi folosit ca şi Centru pentru cooperare teritorială 

europeană şi evenimente.  

Art. 3. Se declară interesul public judeţean asupra imobilului precizat la art. 1.  

 

 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 

 



Art. 4.  Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol 

în termen de 60 de zile de la data adoptării hotărȃrii de Guvern, conform anexei nr. 2 la 

prezenta hotărȃre. 

Art. 5. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Un exemplar din prezenta hotărȃre se va comunica Direcţiei Economice din 

cadrul Consiliului Judeţean Dolj şi Secretariatului General al Guvernului. 

             

               Nr. 153                                      Adoptată la data de: 25.05.2022 

                      

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

           PREŞEDINTE,                                     SECRETAR GENERAL  

         AL JUDEȚULUI,   

                                                                                                                      

 

       DORIN-COSMIN VASILE                          CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 

un număr de 30 voturi “PENTRU” 

 

 



Anexa nr. 1 la Hotărȃrea nr. 153/2022 a Consiliului Judeţean Dolj 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a imobilului „Vila Jianu”, situat ȋn Municipiul Craiova, Strada Mihai Viteazul, nr. 16, care face obiectul solicitării de trecere  

din domeniul public al statului ȋn domeniul public al judeţului Dolj 

 

Denumirea 

bunului 

Adresă Elemente-cadru de descriere 

tehnică/Carte Funciară/Număr 

cadastral 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite 

imobilul 

Persoana juridică la care se 

transmite imobilul/CUI 

Vila Jianu Judeţul Dolj, 

Municipiul 

Craiova, Strada 

Mihai Viteazul, 

nr. 16 

 

Construcţie C1 „Vila Jianu” cu 

regim de ȋnălţime S+P+1E 

Fundaţie din beton, zidărie din 

cărămidă, acoperiş terasă 

Suprafaţă construită=403,00 mp 

Suprafaţă construită  

desfăşurată=908,00 mp 

Suprafaţă teren=2.641,00 mp 

Număr cadastral: 221523 

Carte Funciară nr. 221523 

Craiova 

Statul romȃn – 

domeniul public  

 

Judeţul Dolj – domeniul public 

CUI - 4417150 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Hotărȃrea nr. 153/2022 a Consiliului Judeţean Dolj 

 

________________________                                         JUDEȚUL DOLJ                                                                             

                                                                                         CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                           

Nr. _____________                                                         Nr. __________________ 

                                                                                             

PROTOCOL 

de predare-primire a imobilului „Vila Jianu”, 

situat în Municipiul Craiova, strada Mihai Viteazul, nr. 16, județul Dolj 

 

 În temeiul art. __ din Hotărȃrea nr. __ a Guvernului Romȃniei privind trecerea din 

domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Judeţean Dolj în domeniul 

public al judeţului Dolj a imobilului „Vila Jianu”, situat în Municipiul Craiova, strada 

Mihai Viteazul nr. 16, identificat cu număr cadastral 221523, înscris în Cartea Funciară  

nr. 221523 Craiova, părţile: 

1. _________________________, cu sediul în _________________, reprezentată 

prin domnul _____________________ în calitate de predător, 

2. JUDEŢUL DOLJ prin Consiliul Județean Dolj, cu sediul în Craiova, Calea 

Unirii nr. 19, judeţul Dolj, cod fiscal 4417150, reprezentat prin domnul DORIN-COSMIN 

VASILE, Preşedintele Consiliului Județean Dolj, în calitate de primitor,  

am convenit încheierea prezentului Protocol de predare-primire, prin care se stabilesc 

următoarele: 

Art. 1. Obiectul prezentului protocol îl constituie predarea de către Statul Romȃn, 

prin Ministerul ____________________ către  Consiliul Judeţean Dolj a imobilului „Vila 

Jianu”, situat în Municipiul Craiova, strada Mihai Viteazul nr. 16, identificat cu număr 

cadastral 221523, înscris în Cartea Funciară nr. 221523 Craiova, identificat conform 

datelor prevăzute în anexa la protocol, respectiv în procesul-verbal de predare-primire. 

Art. 2. Imobilul prevăzut la art. 1 va fi scos din evidenţele contabile ale 

_________________ şi va fi înregistrat în evidenţele contabile ale Consiliului Judeţean 

Dolj. 

Art. 3. Predarea-primirea imobilului se face pe bază de proces-verbal de predare-

primire încheiat între comisiile constituite în acest sens la nivelul fiecărei instituţii, potrivit 

anexei la prezentul protocol. 

Art. 4. Prezentul protocol s-a încheiat în  ___ exemplare originale, câte ___ pentru 

fiecare parte semnatară. 

               

                 Predător,                                                                  Primitor, 

            __________________                                            JUDEȚUL DOLJ  

       

                                                                                CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

                

                     



Anexă la PROTOCOLUL nr. _________________ 

 

PROCES-VERBAL   

de predare-primire a imobilului „Vila Jianu”, 

situat în Municipiul Craiova, strada Mihai Viteazul, nr. 16, județul Dolj 

 

 Încheiat în temeiul art. __ din Hotărȃrea nr. __ a Guvernului Romȃniei privind 

trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Judeţean Dolj în 

domeniul public al judeţului Dolj a imobilului „Vila Jianu”, situat în Municipiul Craiova, 

strada Mihai Viteazul nr. 16, identificat cu număr cadastral 221523, înscris în Cartea 

Funciară nr. 221523 Craiova, părţile: 

1. _________________________, prin Comisia numită prin ___________________ 

compusă din ___________________________ în calitate de predător, 

2. CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ, prin Comisia numită prin Dispoziţia  

nr. _________________ a Preşedintele Consiliului Județean Dolj, contituită din 

_________________________,  în calitate de primitor,  

 au procedat la predarea-primirea imobilului „Vila Jianu” (format din teren şi 

construcţie), situat în Municipiul Craiova, strada Mihai Viteazul nr. 16, judeţul Dolj, 

identificat după cum urmează: 

1. Adresa imobilului: Municipiul Craiova, Strada Mihai Viteazul nr. 16, județul 

Dolj, număr cadastral 221523, Carte Funciară nr. 221523 Craiova 

2. Persoana juridică de la care se transmite imobilul: din domeniul public al  

statului 

3. Persoana juridică la care se transmite imobilul: în domeniul public al 

judeţului Dolj 

4. Descrierea imobilului: Imobil compus din: 

➢ teren în suprafaţă de 2.641,00 mp, pe care se află edificată următoarea 

construcţie:  

➢ C1 „Vila Jianu”, regim de ȋnălţime S+P+1E, suprafaţă construită=403,00 mp, 

suprafaţă construită desfăşurată=908,00 mp 

5. Valoarea de inventar: 

➢ Valoare teren: ____________ 

➢ Valoare construcţie: _______________ 

6. Alte prevederi: 

➢ Imobilul este liber de sarcini 

Constituie anexă la prezentul proces verbal de predare-primire: 

 _______________________________________________________ 

Prezentul proces-verbal de predare-primire s-a încheiat în ____ exemplare originale, 

câte _____ exemplare pentru fiecare parte. 

 

      Am  predat,                  Am  primit, 

       Comisia                                                                Comisia                                                              

        _________________                                        Consiliul Județean Dolj                          

                                       


