
HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitării trecerii 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, din domeniul public al UAT Municipiul Craiova în domeniul public 

al UAT Județul Dolj  
 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 
având în vedere Referatul de aprobare nr. 12730/19.05.2022 al Serviciului 

Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj prin care se 
solicită trecerea din domeniul public al UAT Municipiul Craiova Craiova în domeniul public 
al UAT Județul 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 de specialitate al Serviciului Juridic, Administraţie Locală  
nr.12761/19.05.2022, precum şi avizul comisiilor de specialitate; 

ȋn  baza art. 294 alin. (3) – (7) 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 (4) 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 Consiliului Local al Municipiului Craiova trecerea din domeniul 

public al UAT Municipiul Craiova în domeniul public al UAT Județul 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, identificat cu numărul cadastral 218393, 
înscris în Cartea Funciară nr. 218393 Craiova. 

Art. 2. Se declară imobilul mai sus menţionat din bun de interes public local în bun de 
interes public judeţean.  

Art. 3.  Preluarea efectivă a bunului menţionat la art. 1 se va face prin protocol, după 
aprobarea hotărȃrii de consiliu local privind trecerea din domeniul public al  
UAT Municipiul Craiova în domeniul public al UAT Județul Dolj. 

Art. 4. Prezenta hotărȃre se va comunica Consiliului Local al Muncipiului Craiova. 
Art. 5. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 30 voturi “PENTRU” 

 


