
                                                                                               

H O T Ă R Â R E 
privind emiterea acordului de principiu pentru schimbarea destinaţiei a trei imobile 

teren, situate în Craiova, strada Tabaci nr. 1  

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 12744/19.05.2022 al Serviciului 

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

propune darea acordului de principiu pentru schimbarea destinaţiei a trei imobile teren, 

situate în municipiul Craiova, Strada Tabaci, nr. 1, terenuri aflate în domeniul public al 

judeţului Dolj, precum şi Raportul Serviciului Juridic nr. 12767/19.05.2022, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 2 din H.G. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul 

privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public 

al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective şi art. 1 alin. (2) din O.G. nr. 

70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean,  

în temeiul art. 173, alin. (1), lit. c) şi 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. Se emite acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului teren 

în suprafață de 1.760 mp (avȃnd CF/NC nr. 246208 Craiova), situat în Craiova, strada 

Tabaci, nr. 1, identificat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărȃre,   din 

teren cu destinaţia „activitate de sănătate publică” în teren cu destinația „infrastructură 

educaţională” în vederea dării în administrare Universităţii de Medicină şi Farmacie din 

Craiova pentru construirea unui Centru de simulare pentru dobȃndirea abilităţilor clinice. 

Art. 2. Se emite acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului teren 

în suprafață de 432 mp (4 loturi de teren a cȃte 108 mp fiecare, avȃnd  

CF/NC nr. 249115 Craiova, CF/NC nr. 249116 Craiova, CF/NC nr. 249117 Craiova şi 

CF/NC nr. 249118 Craiova), situat în Craiova, strada Tabaci, nr. 1, identificat în anexa nr. 

2 care face parte integrantă din prezenta hotărȃre, din teren cu destinaţia „activitate de 

sănătate publică” în teren cu destinația „activitate comercială” în vederea închirierii prin 

licitaţie publică a acestuia. 

Art. 3. Se emite acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului teren 

în suprafață de 150 mp, ce face parte din terenul în suprafaţă de 72.431 mp, avȃnd NC/CF 

nr. 249114 Craiova,  situat în Craiova, strada Tabaci, nr. 1, identificat în anexa nr. 3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărȃre, din teren cu destinaţia „activitate de sănătate 

publică” în teren cu destinația „lăcaş de cult” în vederea dării în folosinţă gratuită 
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Mitropoliei Olteniei – Arhiepiscopia Craiova pe o perioadă de 49 de ani pentru construirea 

unei biserici. 

Art.4.  Darea în administrare, închirierea şi darea în folosinţă gratuită și condițiile de 

realizare a acestora conform destinațiilor prevăzute la art. 1, 2 şi 3 vor fi reglementate prin 

hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Dolj, după obținerea acordului Ministerului 

Sănătăţii. 

Art. 5. (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean 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, Direcţiei 

Economice din cadrul Consiliului Judeţean Dolj, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Craiova şi Ministerului Sănătăţii. 
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PREȘEDINTE, 

 

 

 

DORIN-COSMIN VASILE 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI, 

 

 

CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 30 voturi “PENTRU” 

 
 



Anexa nr. 1  la Hotărârea nr. 157/2022 



Anexa nr. 2  la Hotărârea nr. 157/2022 



Anexa nr. 3  la Hotărârea nr. 157/2022 




