
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. 

             

               Nr. _______                                    Adoptată la data de: ______________ 

                      

                                                                                              Contrasemnează 

           PREŞEDINTE,                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                     

 

       Dorin-Cosmin Vasile                                           Cristian-Marian Șovăilă    

 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ      PREŞEDINTE,      

ADMINISTRATOR PUBLIC 

Serviciul Administrarea şi Exploatarea Dorin-Cosmin Vasile 

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj                                          

Nr. 12730/19.05.2022                                                 

            

REFERAT DE APROBARE  

privind solicitarea 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 

 

Prin Hotărȃrea nr. 117/19.04.2022 a Consiliului Judeţean Dolj s-a aprobat 

parteneriatul dintre UAT Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj şi Universitatea din 

Craiova în vederea implementării proiectului „Înfiinţarea unei structuri de afaceri şi 

specializare inteligentă în domeniul ITC şi Digitalizare în incinta imobilului Parc 

Tehnologic Universitar IT (bloc S 200)”, care va fi depus în cadrul Programului 

Operaţional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 1 – Competitivitate prin 

inovare şi întreprinderi dinamice.  

Conform Articolului 3 „Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului” din 

Acordul de parteneriat, UAT Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj va efectua 

demersurile legale în vederea transferului dreptului de proprietate de la UAT Municipiul 

Craiova la UAT Judeţul Dolj asupra imobilului teren în suprafaţă de 4.151 mp (din acte) şi 

4.149 mp (din măsurători), înscris în Cartea Funciară nr. 218393 Craiova, teren 

neîmprejmuit, liber de sarcini. 

În conformitate cu dispozițiile art. 294 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului  

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

“(3) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale 

de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la 

cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau 

al municipiului, după caz. 

(5) Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, 

respectiv a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” 

Avȃnd în vedere cele menţionate anterior, propunem aprobarea proiectului de 

hotărȃre privind solicitarea 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. 

Anexăm proiectul de hotărȃre. 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Cosmin Durle 

 

            ŞEF SERVICIU,     ȊNTOCMIT, 

              Adrian Plugaru                                                         Nicoleta Cimpoeru     

                                 



 CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală                       VIZAT 

 Nr. 12761/19.05.2022           DIRECTOR EXECUTIV 

     Adriana-Cristina Vărgatu      

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului teren în 

suprafață de 4.151 mp (din acte) și 4.149 mp (din măsurători), situat în Municipiul 

Craiova, Calea București, nr. 24, județul dolj, din domeniul public al UAT Municipiul 

craiova în domeniul public la UAT Județul Dolj 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii 

imobilului teren în suprafață de 4.151 mp (din acte) și 4.149 mp (din măsurători), situat 

în Municipiul Craiova, Calea București, nr. 24, județul dolj, din domeniul public al UAT 

Municipiul craiova în domeniul public la UAT Județul Dolj, propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: trecerea unui bun din domeniul public al unei 

unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale. 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 294 alin. 

(3) – (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

         Avizat         

    ȘEF SERVICIU JURIDIC,      

              Daiana Stoica        

                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                   Cristian Buzata                                            




