
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea stabilirii 

nivelului minim al redevenței pentru concesionarea a două cabinete medicale,  

situate în dispensarul medical din Craiova, str. Siretului, nr. 11 (fost nr. 13), 

Dolj 

  

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere Referatul 

de aprobare nr. 3477/10.02.2022 al Serviciului Administrarea şi Exploatarea 

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj, prin care se propune aprobarea 

întocmirii unui raport de evaluare în vederea stabilirii nivelului minim al redevenței 

pentru concesionarea a două cabinete medicale, situate în dispensarul medical din 

Craiova, str. Siretului, nr. 11 (fost nr. 13), Dolj, Raportul D.J.A.L.S. - Serviciul 

Juridic nr. 4212/17.02.2022, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

în baza art. 303 alin. (2), art. 307 alin. (1), art. 308 alin. (4) lit. c) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 în temeiul art. 173 alin. (1), lit. f), art. 182,  

alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare în vederea stabilirii 

nivelului minim al redevenței pentru concesionarea a două cabinete medicale, situate 

în dispensarul medical din Craiova, str. Siretului, nr. 11 (fost nr. 13), Dolj. 

(2) Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR.  

 

Art. 2. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 



            (2) Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica Serviciului 

Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj şi 

Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean al Judeţului Dolj. 
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PREŞEDINTE, 

 

 

Dorin-Cosmin VASILE 

Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL  

AL JUDEŢULUI 

 

Cristian-Marian ŞOVĂILĂ 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 


