
HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în

patrimoniul  S.C. COREALIS S.A.

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere referatul de aprobare nr.14712/30.06.2021 al Direcţiei de 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune constituirea comisiei pentru 

stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul S.C. COREALIS S.A., 

raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 15410/08.07.2021, precum și 

avizul comisiilor de specialitate;

în baza prevederilor H.G.  nr. 834/ 1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri

deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile

ulterioare și art.2 din Criteriile aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor împreună cu

Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sub nr. 2665/1C/311/1992 privind

stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de

stat, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182  alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se constituie comisia pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în

patrimoniul  S.C. COREALIS S.A., în următoarea componență:

1.  Logofatu Radu (administrator unic) - Preşedinte;

2.  Barbarasa Gheorghe (jurist) – Secretar;

3.  Taban Elvis Cristian (jurist) - Membru;

4.  Enache Nicusor (economist ) - Membru;

5.  Felcher Georgeta (economist) - Membru;

Art. 2. (1) Direcţia Juridică, Administraţie Local şi Direcţia Urbanism și Amenajarea

Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

2)  Un exemplar din prezenta hotărâre se va transmite S.C. COREALIS S.A.

Nr. _______                                      Adoptată la data de: ______________

Contrasemnează

PREŞEDINTE,                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

DORIN COSMIN VASILE                                              ANDA NICOLAE
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                      PREŞEDINTE, 

DIRECȚIA DE URBANISM ȘI                                              DORIN-COSMIN VASILE                                                  

AMENAJAREA TERITORIULUI                              

 Nr. 14712/30.06.2021                                                                                                          

                                  

REFERAT DE APROBARE 
privind constituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în 

patrimoniul  S.C. COREALIS S.A. 

 

 S.C. COREALIS S.A. cu sediul în Craiova, strada Burebista, nr. 6, prin adresa  

nr. 14609/ 29.06.2021, a solicitat aprobarea comisiei pentru stabilirea şi evaluarea 

terenurilor aflate în patrimoniul societăţii, în vederea obţinerii certificatului de atestare a 

dreptului de proprietate asupra terenurilor, potrivit H.G. Nr. 834/1991 privind stabilirea si 

evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat. 

 Conform art. 2 din Criteriile nr. 2665/1C/311/1992 privind stabilirea și evaluarea 

terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, criterii emise de  

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației pentru aplicarea  

H.G. nr. 834/1991, la nivelul societăţilor comerciale cu capital de stat înfiinţate de 

autoritatea administrativă publică judeţeană, se constituie o comisie formată din 5 - 7 

membri care va participa la stabilirea şi evaluarea terenurilor, în următoarea componență: 

 - preşedintele consiliului de administraţie al societăţii comerciale cu capital de stat; 

 -specialişti în probleme de investiţii, privatizare, prognoză, cadre tehnice, economişti, 

consilieri juridici; 

 În temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182  alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere cele menţionate, propunem constituirea comisiei pentru stabilirea şi 

evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţii S.C. COREALIS S.A. , în următoarea 

componenţă: 

1.  Logofatu Radu (administrator unic)  - Preşedinte; 

2.  Barbarasa Gheorghe (jurist) – Secretar;      

3. Taban Elvis Cristian (jurist) -  Membru;     

          4.  Enache Nicusor (economist ) -  Membru;  

5. Felcher Georgeta (economist) - Membru; 

 

   ARHITECT ȘEF,                                                                       

PAPPA DAN RADU                                                                    ȘEF SERVICIU A.T.    

                           IONICĂ CRISTIAN EMIL 

 

 

                                                                                                                                  

                                   ÎNTOCMIT: 

                                                                                        DANIELA CIOCHIA                         

                                                                                               



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat   

Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 15410/08.07.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

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

coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) si alin. (3) din Statutul profesiei de consilier 

juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – 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 constituirea comisiei pentru stabilirea și evaluarea 

terenurilor aflate în patrimoniul S.C. COREALIS S.A., propus de președintele Consiliului Județean 

Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: constituirea comisiei pentru stabilirea și evaluarea 

terenurilor aflate în patrimoniul S.C. COREALIS S.A. 

 

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:  

- H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile 

comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 din Criteriile aprobate de Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu Ministerul 

Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului sub nr. 2665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind 

stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat; 

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

juridic: nu este cazul. 

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

conform cu reglementările specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și 

competențele specifice acestui serviciu, 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. 

 

     

 

    Avizat, 

Șef Serviciu                                                                                 Întocmit 

                                                                                                  Consilier Juridic 

           Daiana Stoica 

                                                                                           Cristian Buzata 

 




