
 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public  

al judeţului Dolj a unui imobil teren, situat în municipiul Craiova,  

Calea Bucureşti, nr. 24, judeţul Dolj 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 19049/27.07.2022 al Serviciului 

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

propune includerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj 

a imobilului teren în suprafaţă de 4.151 mp (din acte) şi 4.149 mp (din măsurători), situat 

în Municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr. 24, județul Dolj, raportul Serviciului Juridic, 

Administraţie Locală nr. 19858/05.08.2022, precum şi avizul comisiilor de specialitate;  

în baza Hotărȃrii nr. 346/30.06.2022 a Consiliului Local al Muncipiului Craiova 

privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul public al 

judeţului Dolj a imobilului-teren situat în Calea Bucureşti, nr. 24, Protocolului de predare-

primire a imobilului-teren, în suprafață de 4151 mp (din acte) și 4149 mp(din măsurători), 

situat în Municipiul Craiova, str. Calea București nr.24, județul Dolj, înscris în CF 218393 

Craiova nr.127722/14.07.2022 înregistrat la Consiliul Județean Dolj sub 

nr.18231/19.07.2022 și Procesului-verbal de predare-primire a imobilului-teren în suprafață 

de 4151 mp (din acte) și 4149 mp(din măsurători), situat în Municipiul Craiova, str. Calea 

București nr.24, județul Dolj, înscris în CF 218393 Craiova nr.127676/15.07.2022 

înregistrat la Consiliul Județean Dolj sub nr.18229/19.07.2022; 

în temeiul art.173 alin. (1) lit. c), art. 286 alin.(3), art.182 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 aprobă includerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al judeţului Dolj a imobilului-teren în suprafaţă de 4.151 mp (din acte) şi 4.149 mp (din 

măsurători), situat în Municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr. 24, județul Dolj, înscris în 

Cartea funciară nr.218393 Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, imobil transmis din domeniul public al municipiului Craiova în 

domeniul public al judeţului Dolj în baza Hotărȃrii nr. 346/30.06.2022 a Consiliului Local 

al Muncipiului Craiova. 
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Art. 2.  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj, însuşit 

prin Hotărȃrea nr. 56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj, se completează corespunzător. 

 

          Art. 3. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

            Nr. 221                                    Adoptată la data de: 26.08.2022 

                      

                        

 

 

 

            PREȘEDINTE                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                       SECRETAR GENERAL  

                     AL JUDEȚULUI,   

                                                                                                            

 

       DORIN-COSMIN VASILE                      CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ     

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 35 voturi “PENTRU” 

 

 



ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 221/2022  

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului teren situat în Municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr. 24, județul Dolj 

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare  Anul 

dobândirii 

şi/sau al 

dării în 

folosință 

Valoarea 

de 

inventar  

(mii lei) 

Situația juridică 

actuală 

1 - Teren  Municipiul Craiova, Calea Bucureşti,  

nr. 24 

Teren intravilan, neîmprejmuit, 

categoria de folosință curți construcții 

Suprafaţă din acte = 4.151 mp 

Suprafată din măsurători = 4.149 mp 

Vecinătăți: 

N – domeniul public al municipiului 

Craiova 

S – domeniul public al municipiului 

Craiova 

E - domeniul public al municipiului 

Craiova 

V – domeniul public al municipiului 

Craiova şi proprietăți particluare 

Număr cadastral 218393 

2022 13.283,200 Domeniul public al 

județului Dolj 

Hotărârea nr. 

346/30.06.2022 a 

Consiliului Local al 

Muncipiului Craiova 

Protocol nr. 

127722/18231/2022 

Carte Funciară nr. 

218393 Craiova 

 
   


