
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea dreptului de administrare acordat  

Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Dolj 

  

 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 21458/04.08.2020 al Serviciului 

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

se propune revocarea dreptului de administrare acordat Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură Dolj pentru spaţiul situat la parterul şi etajul II din 

Corpul B, în incinta fostei Şcoli Speciale „Regina Maria“, din municipiul Craiova, 

b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj, având o suprafaţă de 627,95, aflat în 

domeniul public al Judeţului Dolj, Hotărârea nr. 124/2006 a Consiliului Județean 

Dolj, solicitarea nr. 47366/23.07.2020 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură Dolj privind încetarea dreptului de administrare, raportul Serviciului 

Juridic nr. 22378/18.08.2020, precum si avizul comisiilor de specialitate; 

în baza art. 301 din OUG. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 173, alin. (1), lit. c), și art. 182, alin (1) din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art. 1. Se revocă dreptul de administrare acordat Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură Dolj pentru spaţiul situat la parterul şi etajul II din 

Corpul B, din incinta fostei Şcoli Speciale „Regina Maria“, din municipiul Craiova, 

b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj, având o suprafaţă de 627,95 mp, aflat 

în domeniul public al Judeţului Dolj, începând cu data de 01.09.2020. 

 Art. 2. Spaţiul prevăzut la art. 1 se va prelua în termen de 30 de zile de la data 

adoptării hotărârii, prin proces-verbal de predare-primire. 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 3. (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 Direcţiei 

Economice şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj. 

 

 

             Nr._ ______                     Adoptată la data de:  _________________ 

  

 

 

PREȘEDINTE, 

 

 

Ion PRIOTEASA 

Contrasemnează 

pentru SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI, 

 

Anda NICOLAE 

 

 

 

  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Serviciul Administrarea şi Exploatarea 

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj 

Nr. 21458/04.08.2020                   

Aprobat, 

PREŞEDINTE 

 

 

Ion PRIOTEASA 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
privind retragerea dreptului de administrare acordat A.P.I.A. Dolj 

 

Prin Hotărârea nr. 124/29.06.2006 a Consiliului Judeţean Dolj, au fost date în 

administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj, o cameră la 

parter şi etajul II în suprafaţă de 627,95 mp, din Corpul B situat în clădirea fostei 

Şcoli Speciale „Regina Maria“, din municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu,  

nr. 22 (fostă str. Amaradia, nr. 4). 

Imobilul a intrat în domeniul public al Judeţului Dolj prin reorganizarea 

leagănelor de copii şi caselor de copii în centre de plasament, în cadrul Serviciului 

public specializat – Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în conformitate 

cu prevederile art. 41 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/1997 privind protecţia 

copilului aflat în dificultate, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 

108/1998. 

Ulterior, Consiliul Judeţean Dolj a schimbat destinaţia acestui imobil, în acest 

moment fiind în administrarea mai multor instituţii publice, conform Hotărârilor  

nr. 124/2006 şi nr. 218/2018 ale Consiliului Judeţean Dolj. 

Prin adresa nr. 47366/23.07.2020, înregistrată sub numărul 20613/23.07.2020 

la Consiliul Judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj ne 

comunică faptul că începând cu data de 01.07.2020 noul sediu al instituţiei este în 

Craiova, Str. Ion Maiorescu, nr. 4, Judeţul Dolj, drept pentru care solicită încetarea 

dreptului de administrare constituit conform art. 3 din Hotărârea nr. 124/2006 a 

Consiliului Judeţean Dolj. 

Faţă de cele prezentate, propunem promovarea unui proiect de hotărâre 

privind retragerea dreptului de administrare acordat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură Dolj pentru spaţiului situat la parterul şi etajul II din Corpul B, în 

incinta fostei Şcoli Speciale „Regina Maria“, din municipiul Craiova, b-dul Nicolae 

Titulescu, nr. 22, judeţul Dolj, aflat în domeniul public al Judeţului Dolj şi având o 

suprafaţă de 627,95 mp.  

Anexăm proiectul de hotărâre. 

 

ŞEF SERVICIU, 

Adrian PLUGARU 

ÎNTOCMIT, 

Marioara DOBRA 
 

 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.22397/18.08.2020 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare 

 acordat A.P.I.A. 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 

revocarea dreptului de administrare acordat A.P.I.A. Dolj propus de 

președintele Consiliului Județean Dolj șinj a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: revocarea dreptului de administrare 

acordat A.P.I.A. Dolj. 

 

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: prin 

proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile: art. 301 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare și art. 869 din Legea 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 173 alin.(1) lit.c) și art. 182 alin.1 din OUG.nr.57/2019 

 

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

a compartimentului: nu este cazul. 

     

 

 

 

 



 

 

 

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul 

de hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice 

aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice 

acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi 

supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă 

ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de 

Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea 

proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

 

 

 

Întocmit 

 

Consilier Juridic, 

 

Buzata Cristian 

 

 
 

 

 

 


