
 

 

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. 
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PREȘEDINTE, 

 

 

Ion PRIOTEASA 

Contrasemnează 

pentru SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI, 

 

Anda NICOLAE 

 

 

 

 


