
HOTĂRÂRE 

privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public  

al Judeţului Dolj  

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 2562/03.02.2021 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Dolj, Raportul de specialitate nr. 2563/03.02.2021 al Serviciului 

Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj privind atestarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Dolj, raportul Serviciului 

Juridic, Administraţie Locală nr. 3908/17.02.2021, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate; 

- Procesul-verbal nr. 2418/02.02.2021 al Comisiei speciale pentru întocmirea şi 

actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Judeţului 

Dolj, prin care se propune modificarea a inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Dolj,  

- Declaraţia pe proprie răspundere nr. 2561/03.02.2021 a Secretarului General al 

Judeţului Dolj, din care rezultă că bunul vizat de acest proiect de hotărȃre privind atestarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Dolj nu fac obiectul 

vreunui litigiu,  

- adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Admninistrației nr. MLPDA 

– 33325/DPFLB – 783/2020, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 14368/2020, 

în baza: 

- art. 2 alin. (3) şi art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 - Hotărȃrii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii 

funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 - Hotărȃrii nr. 56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj privind însuşirea inventarului 

bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Dolj, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- Anexei nr. 1 la Hotărȃrea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărȃrii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, 

- art. 6 alin (3) lit. d) din anexa la Hotărȃrea Guvernului nr. 392/2020 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, 

 

 

 

 

 

 



 

 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 

alin (3), art. 289 alin. (2), (5), (6), (8), (9), (10), (12), (13), (14), (16) şi art. 607 alin. (4) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Dolj, însuşit 

prin Hotărȃrea nr. 56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj, cu modificările şi completările 

ulterioare şi atestat în Anexa nr. 1 la Hotărȃrea Guvernului nr. 965/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, la secţiunea I „Bunuri imobile”, se modifică (actualizează) la 

poziţia nr. 111 după cum urmează: 

- coloana 1 „Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: „1.3.7.2” 

- coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „DJ 552A”; 

- coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „traseu: DJ 552 

– Criva – Vârvoru de Jos – Ciutura – Drăgoaia – Tencănău – Mȃrza – Mărăcinele – Perișor 

– Cetățuia – Cioroiași – Cioroiu Nou – Halta Boureni – Covei – Catane (DN 55A), 

ȋmbrăcăminte din beton asfaltic, ȋn lungime de 57,666 km, de la km 0+000 la km 57+666, 

cu suprafaţa de 960.040,00 mp”; 

- coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „14.914.892,00”; 

- coloana 6 „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Domeniul public 

al Judeţului Dolj conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, Hotărȃrii Guvernului nr. 

540/2000, Carte Funciară/Număr cadastral: Bucovăț – 30424, 30421, Vȃrvoru de Jos – 

30189, 30196, 30188, 30187, 34455-C1, 30191, 30184, 34454-C1, 30192, 30190, 30195, 

30185, 34457-C1, 30197, 30193, 30186, Sălcuţa – 30105, 30102, 30104, 30107, 30101, 

Perișor – 30173, 30172, 30175, 30177, 30174, 30176, Cioroiaşi – 30022, 30023, 30026, 

30027, 30028, 30029, 30024, 30823-C1, 30025, Siliştea Crucii – 30012, Afumaţi – 30055, 

30054, 30051, 30053, 30052, 32729-C1, 30056, Catane – 30036, 30034 , 30035”.  

 Art. 2. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Cȃte un exemplar din prezenta hotărâre se va transmite Direcţiei Economice - 

Serviciul Contabilitate şi Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Dolj, precum şi 

S.P.L.D.P. Dolj S.A. 

 Art. 3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Dolj, astfel 

modificat, constituie anexă la statutul Județului Dolj și se va publica pe pagina de internet 

a Consiliului Județean Dolj. 

 

               Nr. _______                                    Adoptată la data de: ______________ 

                 

                                                                                              Contrasemnează 

               PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                    

      DORIN COSMIN VASILE                                        ANDA NICOLAE                         

   



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ   

Nr. 2562/03.02.2021   

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărȃre privind atestarea inventarului bunurilor  

care aparţin domeniului public al Judeţului Dolj  

 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj a fost însuşit prin 

Hotărȃrea nr. 56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj şi atestat în Anexa nr. 1 la Hotărȃrea  

nr. 965/2002 a Guvernului Romȃniei, cu modificările şi completările ulterioare. 

DJ 552A aparține domeniului public al Județului Dolj, fiind atestat la poziţia  

nr. 111 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public 

al Județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj. 

 De la ultima atestare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Dolj şi pȃnă în prezent, au intervenit modificări datorită realizării măsurătorilor topocadastrale și 

înscrierea în Cartea Funciară a drumurilor, modificându – se suprafața și poziția kilometrică. 

Deasemenea se va modifica traseul drumul județean  DJ 552A astefel: DJ 552 – Criva – 

Boureni – Catane în: DJ 552 – Criva – Vârvoru de Jos – Ciutura – Drăgoaia – Tencănău – Mȃrza 

– Mărăcinele – Perișor – Cetățuia – Cioroiași – Cioroiu Nou – Halta Boureni – Covei – Catane 

(DN 55A), valoarea din inventar și precizarea suprafeței. 

Avȃnd în vedere cele menţionate anterior, comisia specială pentru întocmirea şi actualizarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Dolj, prin Procesul-

verbal nr. 2418/02.02.2021, a propus modificarea poziţiei nr. 111  din Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Dolj, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj. 

Precizăm că bunurile vizate de acest proiect de hotărȃre nu au fost declarate prin lege de uz 

sau de interes public naţional, nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate 

privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul 

funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de 

statul romȃn în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi nu sunt grevate de sarcini. 

Astfel, în conformitate art. 286 alin (3), art. 289 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, art. 6 alin (3) lit d)  din H.G. nr. 392/2020 privind Normele tehnice din 14 

mai 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 

comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, propunem adoptarea unei hotărȃri prin care 

se atestă inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Dolj. 

Anexăm proiectul de hotărȃre. 

 

 

PREȘEDINTE, 

DORIN COSMIN VASILE  



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ  

ADMINISTRATOR PUBLIC     

Serviciul Administrarea şi Exploatarea   

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj             

Nr. 2563/03.02.2021  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărȃre privind atestarea inventarului bunurilor  

care aparţin domeniului public al Judeţului Dolj  

 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj a fost însuşit prin 

Hotărȃrea nr. 56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj şi atestat în Anexa nr. 1 la Hotărȃrea  

nr. 965/2002 a Guvernului Romȃniei, cu modificările şi completările ulterioare. 

DJ 552A aparține domeniului public al Județului Dolj, fiind atestat la poziţia  

nr. 111 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului 

public al Județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj. 

 DJ 552A figurează în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului 

Dolj cu următorul traseu: DJ 552 – Criva – Boureni – Catane şi cu o lungime de 56,650 km, de 

la km 0+000 la km 56+650. 

   Conform Hotărârii Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotărârea 

Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, DJ 552A are următorul 

traseu: DJ 552 – Criva – Vârvoru de Jos – Ciutura – Drăgoaia – Tencănău – Mȃrza – Mărăcinele 

– Perișor – Cetățuia – Cioroiași – Cioroiu Nou – Halta Boureni – Covei – Catane (DN 55A). 

 În urma efectuării măsurătorilor cadastrale, a rezultat o lungime de 57,666 km, conform 

extrasului de Carte Funciară nr. 30035 Catane și planului de amplasament și delimitare avizat 

de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj. 

 Conform Ordinului nr. 496/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea 

lucrărilor de cadastru al drumurilor publice, „kilometrul 0 al oricărui tip de drum ce derivă din 

altul este considerat ca fiind poziţionat în intersecţia axelor celor două trasee”. Astfel,  

înscrierea în Cartea Funciară nr. 30424 Bucovăţ a DJ 552A s-a făcut de la km 0+015, deoarece 

punctul de origine al DJ 552A este la intersecţia cu DJ 552, intabulat anterior.  

Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Județului Dolj, prin Procesul - verbal nr. 2418/02.02.2021, a propus, ţinȃnd 

cont de rezultatul măsurătorilor cadastrale, modificarea poziţiei nr. 111 din inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Dolj.  

De asemenea, se va modifica şi valoarea de inventar aferentă DJ 552A ca urmare a 

reevaluării în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind 



 
 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin 

Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

Deoarece în Hotărârea Guvernului nr. 965/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, DJ 552 A nu are cod de clasificare, se impune precizarea acestuia, conform Hotărȃrii 

Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale 

de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare.  

Proiectul de hotărȃre al Consiliului Judeţean Dolj privind atestarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Dolj a fost trimis cu adresa nr. 8810/12.02.2020 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în vederea emiterii unui punct de 

vedere, conform prevederilor art. 289 alin. (9) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, după consultarea 

autorităţilor şi instituţiilor interesate cu privire la situaţia juridică a bunurilor care fac obiectul 

proiectului de hotărȃre, a comunicat punctul de vedere cu adresa nr. MLPDA - 33325/DPFLB 

– 783/22.04.2020, observaţiile şi propunerile din acesta fiind integrate în actualul proiect de 

hotărȃre de atestare, astfel: 

- pct. 1. prin adresa nr. 37413/TD/25.03.2020 a Ministerului Mediului Apelor și 

Pădurilor, Consiliul Județean Dolj a fost informat că amplasamentele bunurilor imobile ale 

drumului județean DJ 552A ce au făcut obiectul proiectului de hotărâre se suprapun parțial 

peste fondul forestier proprietatea publică a statului aflat în administrarea Regiei Naționale a 

Pădurilor – Romsilva. 

Prin adresa nr. 4283/28.05.2020, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – Direcția 

Silvică Dolj a solicitat materializarea în teren a traseului drumului județean DJ 552A, în 

vecinătatea trupurilor de pădure proprietate publică de stat. 

În data de 13.07.2020, reprezentanții Consiliului Județean Dolj și reprezentanții Ocolului 

Silvic Craiova și Ocolului Silvic Perișor s-au deplasat în teren pentru măsurarea zonelor 

considerate „suprapuneri”, iar în urma măsurătorilor efectuate folosind aparatura cu tehnologia 

GNSS și sistem de poziționare ROMPOS RTK, s-a constatat că nu exista suprapuneri reale 

între imobilele înscrise în cartea funciară ce constituie traseul drumului județean DJ 552A și 

proprietatea publica a statului aflată în administrarea Regiei Națională a Pădurilor – Romsilva 

– Direcția Silvică Dolj. 

În urma deplasării în teren a reprezentanțiilor Consiliului Județean Dolj, Ocolului Silvic 

Craiova și Ocolului Silvic Perișor s-a încheiat un proces – verbal privind materializarea în teren 

a traseului drumului județean DJ 552A din vecinătatea trupurilor de pădure proprietate publică 

de stat. 

Prin adresa nr. R12684/TD/23.09.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ne face 

cunoscut faptul că nu mai are observații sau propuneri asupra proiectului de hotărâre privind 

atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj. 

 



 
 

 

Ministerul Afacerilor Interne prin adresa nr. 420891/30.03.2020 a comunicat faptul că  

s-a constatat existența unei suprapuneri cadastrale pe o suprafață de 39 mp cu imobilul aflat în 

administrarea acestuia, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 114 a U.A.T. Cioroiași.  

În urma măsurătorilor făcute pe teren, s-a constatat că limita cadastrală a imobilului aflat 

în administrarea Ministerul Afacerilor Interne este întocmită eronat, limita de proprietate fiind 

limita gardurilor și nu limita de gard viu așa cum a rezultat din cadastru. 

Consiliul Județean Dolj, prin adresa nr. 21122/30.07.2020, a înștiințat Inspectoratul de 

Poliție al Județului Dolj de existența acestei erori. 

Prin adresa nr. 42385/20.01.2021, Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj a transmis 

actele doveditoare prin care s-au actualizat informațiile cadastrale cu privire la imobilul aflat 

în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin 

Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj. 

În conformitate  cu art. 286 alin (3), art. 289 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, art. 6 alin (3) lit d)  din H.G. nr. 392/2020 privind Normele tehnice din 14 

mai 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 

comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, propunem adoptarea unei hotărâri a 

Consiliului Judeţean Dolj prin care să se aprobe modificarea poziţiei nr. 111 (DJ 552A) din 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj, astfel: 

- precizarea codului de clasificare al DJ 552A, respectiv 1.3.7.2.; 

- modificarea traseului DJ 552A din: DJ 552 – Criva – Boureni – Catane în: DJ 552 – 

Criva – Vârvoru de Jos – Ciutura – Drăgoaia – Tencănău – Mȃrza – Mărăcinele – 

Perișor – Cetățuia – Cioroiași – Cioroiu Nou – Halta Boureni – Covei – Catane  

(DN 55A); 

- modificarea lungimii DJ 552A de la 56,650 km la 57,666 km; 

- modificarea poziției kilometrice a DJ 552A astfel: în loc de km 0+000 – 56+650 se 

va trece km 0+000 – 57+666; 

- precizarea suprafeţei DJ 552A de 960.040,00 mp; 

- modificarea valorii de inventar a DJ 552A la 14.914.892,00 lei. 

 

Anexăm proiectul de hotărâre. 

      

                ADMINISTRATOR PUBLIC,                                             Șef Seviciu,                                                       

              COSMIN DURLE                                                ADRIAN PLUGARU                                               

 

 

 

                                                                                            Întocmit, 

                                                                                               CAMELIA CIONTU    
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.3908/17.02.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului 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 hotarâre privind 

atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Dolj și a 

constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: atestarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Județului 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. 2 alin.(3) și art. 7 din Ordonanța Guvernului Nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a 

drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei 

publice cu modificările și completările ulterioare; 

- HG. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe cu modificările și completările 

ulterioare; 
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- H.C.J.56/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al județului Dolj; 

- Anexa 1 la HG.965/2005 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj; 

- Art.6 alin.(3) lit.d) din anexa la HG. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat 

al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor. 

 

- art.173 alin. (1) lit. c), art.182 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), precum și art. 286, 

alin.3, art.298 și art. 607 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

compartimentului juridic: 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 

        

 

 

 

            Șef Serviciu juridic,  

 

                 Daiana Stoica 

 

Întocmit, 

 

Consilier Juridic, 

 

Alin Maria  

 

 

 

 




