
                                                                           

HOTĂRÂRE 

privind darea în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean Dolj  

a unui spațiu situat în Craiova, str. Vulturi, nr. 19, în care își desfășoară activitatea  

Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidența Persoanelor 

Dolj   

 

          Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare nr. 13764/17.06.2021 al Serviciului 

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

propune darea în folosință gratuită Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a unui spațiu 

în suprafață de 45,94 mp, situat în Municipiul Craiova, str. Vulturi nr. 19, raportul 

serviciului juridic, administrație locală nr. 14035/22.06.2021, precum și avizul 

comisiilor de specialitate; 

având în vedere solicitarea nr. 426373/08.06.2021 privind acordarea dreptului de 

folosință gratuită transmisă de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj pentru Biroul 

Județean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidența Persoanelor Dolj, 

dispozițiile art. 3 din Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 

521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Internelor și Reformei 

Administrative care nu dispun de suport logistic propriu, 

în baza art. 108 lit. d), art. 297 alin. (1) lit. d), art. 349 – art. 353 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 861 alin (3), art. 874 alin. (1), ale art. 2146- 

2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1), lit. c), alin. (4) lit. a), art. 182 alin (1) și 196 alin. (1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean 

Dolj a unui spațiu în suprafață de 45,94 mp, identificat cu numărul de inventar 1.6.4.101 

și valoarea de inventar 42.700,00 lei, situat în Municipiul Craiova, str. Vulturi, nr. 19, 

spațiu aflat în proprietatea publică a județului Dolj, cu destinația birouri, pentru 

desfășurarea activității specifice Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date 

pentru Evidența Persoanelor Dolj. 

  Art. 2. Durata de transmitere în folosință gratuită a spațiului este de 3 ani. 
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  Art. 3. Predarea efectivă a spațiului menționat la art.1, se va realiza pe baza unui  

proces-verbal de predare-primire care se va încheia în termen de 30 zile de la semnarea 

contractului de comodat.       

  Art. 4. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj va achita cotă-parte din cheltuielile 

aferente utilităților, întreținerii și reparațiile curente pentru spațiul prevăzut la art.1.  

Art. 5. Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidența 

Persoanelor Dolj poate folosi și dispune de bunul primit în folosință gratuită în 

condițiile stabilite de lege fără a putea schimba destinația spațiului, respectiv 

desfășurarea activității specifice, conform prevederilor contractului de comodat. 

Art. 6. Se aprobă contractul cadru de comodat ce se va încheia între Județul Dolj, 

în calitate de proprietar și Inspectoratul de Poliție Județean Dolj pentru Biroul Județean 

de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidența Persoanelor Dolj, pentru spațiul 

prevăzut la art. 1, conform anexei la prezenta hotărâre, ce constituie parte integrantă din 

aceasta. 

Art. 7. Modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile pentru neîndeplinirea 

obligațiilor stabilite în sarcina Inspectoratului Județean de Poliție Dolj sunt prevăzute în 

contractul de comodat. 

Art. 8. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Dolj să semneze 

contractul de comodat încheiat cu Inspectoratul de Poliție Județean Dolj. 

Art. 9. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01.07.2021, dată 

la care își va înceta aplicabilitatea hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 57/2020. 

          Art. 10 (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

             (2) Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica 

Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de 

Date pentru Evidența Persoanelor Dolj și Direcției Publice Comunitare de Evidență a 

Persoanelor Dolj. 

 

 

             Nr. 138                           Adoptată la data de:  29.06.2021 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

 

         DORIN COSMIN VASILE 

Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI, 

 

ANDA NICOLAE 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 


