
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. 
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