
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 HOTĂRÂRE 

 

privind preluarea și includerea în domeniul privat al Judeţului Dolj a 

autospecialelor descrise în anexa la prezenta hotărâre din proprietatea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia  

 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 

având în vedere Referatul de aprobare nr.17215/07.07.2022 al Direcţiei Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, prin care se 

propune preluarea și includerea în domeniul privat al judeţului Dolj a autospecialelor 

descrise în anexa la prezenta hotărâre - Echipamente achiziționate în cadrul 

proiectelor: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 

intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest Oltenia”; Extinderea dotării cu 

echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în 

Regiunea Sud - Vest Oltenia”; “Optimizarea capacității de intervenție în situații de 

urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, din proprietatea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul 

Juridic, Administrație Locală nr. 17225/07.07.2022, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

în baza art. 349, art. 354 și a art. 362 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor 

Hotărârii  Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia nr. 3/2022, art. 11 din Legea nr.82/1991 privind Legea contabilității, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. 69 alin. (1) și alin. (4) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

uterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) și alin. (1) lit. f), art. 182 alin. 

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

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. (1) Se aprobă preluarea și includerea în domeniul privat al județului Dolj a 

autospecialelor identificate în anexa la prezenta hotărâre din proprietatea Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 



     (2) Preluarea autospecialelor prevăzute la alin. (1) se face fără plată, prin protocol 

de predare-primire, ce se va încheia între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Sud Vest Oltenia și Județul Dolj. 

     (3) Se împuternicește dl. Neațu-Breciugă Mihail-Adrian, vicepreședintele 

Consiliului Județean Dolj, să încheie protocolul de predare-primire prevăzut la alin. 

(2). 

     (4) Inventarul bunurilor din domeniul privat al județului Dolj se completează cu 

bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri. 

Art.2. (1) După preluarea autospecialelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre în 

domeniul privat al județului Dolj, aceste bunuri se transmit în folosință gratuită până 

la 31.12.2022 Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Oltenia” al Județului Dolj, 

pe bază de protocol încheiat între părți în termen de 30 de zile de la adoptarea 

prezentei hotarâri. 

 (2) Bunurile prevăzute în anexă vor fi folosite de Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență “Oltenia” pentru desfășurarea activității specifice de intervenție în situații 

de urgență. 

 (3)  Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Oltenia” va suporta din bugetul 

propriu cheltuielile de întreținere a bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri. 

 

Art.3.  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare 

Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcției Economice și 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Oltenia” al Județului Dolj. 
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PREŞEDINTE, 

 

 

 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ, 

DORIN-COSMIN VASILE 

 

                 SECRETAR GENERAL 

             AL JUDEȚULUI, 

 

                  CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 29 voturi “PENTRU” 

 

 



 

Anexa la Hotărârea nr. 211/2022 

 

 Echipamente achiziționate în cadrul proiectelor: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 

bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest 

Oltenia”; Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 

situaţii de urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia”; “Optimizarea capacității de 

intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” 
 

I. CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 
 

Nr. 

Crt. 
Denumire echipament Serie şasiu 

Cantitate 

(buc.) 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

Valoarea 

rămasă în urma 

amortizării 

(lei) 

1.  Autospeciala complexă 

de intervenţie, 

descarcerare şi acordarea 

asistenţei medicale de 

urgenţă -FRAP 

WMAN37ZZ0BY262258 1 896.134,36 0,00 

2.  Autospeciala complexă 

de intervenţie, 

descarcerare şi acordarea 

asistenţei medicale de 

urgenţă -FRAP 

WMAN37ZZ7BY262175 1 896.134,36 0,00 

3.  Autospeciala complexă 

de intervenţie, 

descarcerare şi acordarea 

asistenţei medicale de 

urgenţă -FRAP 

WMAN37ZZ8BY261634 1 896.134,36 0,00 

4.  Autospeciala pentru lucru 

cu apă şi spumă 

WDB9301821L596616 1 1.220.742,80 0,00 

5.  Autospeciala pentru lucru 

cu apă şi spumă 
WDB9301821L596617 1 1.220.742,80 0,00 

6.  Autospeciala pentru lucru 

cu apă şi spumă 
WDB9301821L596618 1 1.220.742,80 0,00 

7.  Autospeciala pentru lucru 

cu apă şi spumă 
WDB9301821L596619 1 1.220.742,80 0,00 

8.  Autospeciala pentru lucru 

cu apă şi spumă 
WDB9301821L596620 1 1.220.742,80 0,00 

9.  Autospeciala de cercetare 

NBCR (nuclear, biologic, 

chimic, radiologic) 

Autospecială: 

WDB906657BS590293 

Remorcă autospecială: 

R00BBBK0410018 

1 1.878.863,50 0,00 

10.  Autospeciala pentru 

descarcerări grele 

WMAN36ZZ9CY279328 1 1.004.896,00 0,00 

11.  Centru mobil de comandă 

şi control 

WMAN38ZZ4DY288564 1 1.951.363,20 0,00 

12.  Autospeciala complexă 

de intervenţie, 

descarcerare şi acordarea 

asistenţei medicale de 

urgenţă -FRAP 

WMAN38ZZ4EY307809 1 842.252,64 0,00 



13.  Autospecială de 

intervenţie şi salvare de 

la înălţime 

WMA74SZZ5EM638375 1 2.759.626,20 0,00 

14.  Autofreză de zăpadă WMAN38ZZ2GY339094 1 1.124.928,00 93.744,00 

15.  Autovehicule cu 

șenile/roți tip UTV cu 

capacitate mărită de 

trecere 

LE0AHAN29F0000063 1 194.400,00 0,00 

Remorca UUPR2EABG0S002283 1 9.840,00 0,00 

 

 




