
 

  

                                                                      CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ  

                                                       H O T Ǎ R Â R E 
 

privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 214/29.09.2021 a Consiliului 

Județean Dolj privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate 

în domeniul public al Judeţului Dolj şi în administrarea  

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere solicitarea nr. 47132/04.11.2021 a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Craiova de completare a anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 214/29.09.2021 a Consiliului 

Județean Dolj privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în 

domeniul public al Judeţului Dolj şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Craiova, referatul de aprobare al Serviciului Administrarea și Exploatarea Domeniului 

Public și Privat al Județului Dolj nr. 25632/12.11.2021 precum și raportul Serviciului 

juridic nr. 26462/19.11.2021 și avizul comisiilor de specialitate, 

 în baza art. 108 lit. c), art. 287 lit.b), art. 297 alin. (1) lit. c) și alin. 2, art. 332-348 

din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) 

lit.a) din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E: 
 

Art. 1. Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 214/29.09.2021 a Consiliului Județean Dolj 

privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al 

Judeţului Dolj şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova se 

completează cu pozițiile nr. 16-21 având conținutul prezentat în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj şi Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotǎrâri. 

Art. 3. Un exemplar din prezenta hotǎrâre se va comunica Direcției economice și 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. 
 

Nr. 270      Adoptatǎ la data de: 25.11.2021 

  

 

         PREŞEDINTE,                 CONTRASEMNEAZǍ 

                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  

 

 

DORIN-COSMIN VASILE                 CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

    
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 32 voturi “PENTRU” 

 

 



 

 

 

Anexa la Hotărârea nr. 270/2021 a Consiliului Județean Dolj 

Datele de identificare ale bunurilor care se scot la închiriere, în incinta Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova din Craiova, Str. Tabaci, Nr. 1 și  în incinta 

Ambulatoriului de specialitate pentru sportivi  

din Craiova, Aleea Voinicului, Nr. 14 

 

Obs.꞉ Toate aparatele pentru distribuire băuturi calde se amplasează în exteriorul 

clădirilor.

Nr. 

crt. 

Destinația dată 

bunului care face 

obiectul închirierii 

Datele de identificare 

ale bunului care face 

obiectul închirierii 

Valoarea de 

inventar a 

bunului care 

face obiectul 

închirierii   

Suprafață 

scoasă la 

închiriere 

16. Amplasarea a  

1 buc. aparat 

distribuire băuturi 

calde, zona 

Oncologie 

NC 246209-C2 

Oncologie 

Suprafață desfășurată  

 = 2.825,00 mp 

 

2.985.600,00 lei  1 mp 

17. Amplasarea a  

1 buc. aparat 

distribuire băuturi 

calde, zona 

UPU/SMURD 

NC 246209-C5 

Ambulatoriul integrat  

Suprafață desfășurată 

 = 11.643 mp 

21.693.500,00 lei   

 

1 mp 

18. Amplasarea a 1 buc. 

aparat distribuire 

băuturi calde, zona 

Cardiologie 

intervenționala și 

chirurgie 

cardiovasculară 

NC 246209-C5 

Cardiologie 

intervențională și 

chirurgie 

cardiacă+pasarela de 

acces 

Suprafață desfășurată  

= 2.023+295 mp 

13.781.641,11 lei 1 mp 

19. Amplasarea a 1 buc. 

aparat distribuire 

băuturi calde, zona 

Anatomie patologică 

NC 246209-C5 

Spital 

Suprafață desfășurată = 

42.443,00 mp 

40.191.200,00 lei  

 

1 mp 

20. Amplasarea a 2 buc. 

aparat distribuire 

băuturi calde, zona 

Ambulatoriul integrat 

NC 246209-C5 

Ambulatoriul integrat  

Suprafață desfășurată 

 = 11.643 mp 

21.693.500,00 lei   

 

2 mp 

21. Amplasarea a  

1 buc. aparat 

distribuire băuturi 

calde, la 

Ambulatoriul de 

specialitate pentru 

sportivi 

NC 214907 

Ambulatoriul de 

specialitate pentru 

sportivi  

Craiova, Aleea 

Voinicului, Nr. 14 

Suprafață desfășurată  

= 369 mp 

538.400 lei  1 mp 




