
  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al statului şi 

din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Dolj 

în domeniul public al judeţului Dolj 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 1345/17.01.2022 al Serviciului 

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

solicită Guvernului României transmiterea unui imobil (construcţii şi teren), situat ȋn 

municipiul Calafat, județul Dolj, din domeniul public al statului şi din administrarea 

Direcției pentru Agricultură Județeană Dolj în domeniul public al județului Dolj, 

Raportul Serviciului Juridic nr. 4239/17.02.2022, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

în temeiul art. 292 alin. (1) - (6), art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit a), din 

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă solicitarea privind  trecerea din domeniul public al statului şi din 

administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Dolj în domeniul public al 

județului Dolj în domeniul public al județului Dolj a imobilului compus din clădiri și 

teren, situat în Municipiul Calafat, str. Calea Craiovei nr.172E( fost Km 7, fost Km 

4)având datele de identificare prevăzute în anexa, care constituie parte integrantă din 

prezenta hotărâre, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun 

de interes public județean. 

Art. 2 Preluarea efectivă, se va face după aprobarea Hotărârii de Guvern privind 

trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Direcției pentru Agricultură 

Județeană Dolj în domeniul public al județului Dolj. 

         Art.3 Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PREȘEDINTE, 

 

 

Dorin Cosmin VASILE 

 

Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI, 

 

Cristian-Marian ŞOVĂILĂ 

 

 

 
CCOONNSSIILLIIUULL    JJUUDDEEŢŢEEAANN    DDOOLLJJ  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 



ANEXĂ la Hotărârea nr. 67/24.02.2022 a Consiliului Judeţean Dolj  

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului (construcţii şi teren), care face obiectul solicitării de transmitere din domeniul public al statului şi din 

administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Dolj ȋn domeniul public al judeţului Dolj 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

MFP 

Codul de  

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Adresă 

 

Elemente- cadru 

de descriere 

tehnică 

Valoare 

de 

inventar 

(lei) 

Persoana 

juridică de la 

care se 

transmite 

imobilul/ 

CUI 

Persoana 

juridică la 

care se 

transmite 

imobilul/ 

CUI 

1 34075 8.29.08 Clădire 

administrativă 

Calafat 

Judeţul Dolj 

Municipiul 

Calafat, Calea 

Craiovei,  

km 4 

 

Sc=88,50 mp 

Sd=177,00 mp;  

P+1;  

cărămidă 

Teren - 

Scc=4.500 mp 

18.656 Statul romȃn, 

din 

administrarea 

Direcţiei 

pentru 

Agricultură 

Judeţeană 

Dolj 

CUI - 

4417052 

Domeniul 

public al 

judeţului 

Dolj 

CUI - 

4417150 

2 106276 8.28.08 Remiză maşini 

agricole Calafat 

Judeţul Dolj 

Municipiul 

Calafat, Calea 

Craiovei, 

km 4 

 

Sc=286,00 mp 53.116 

3 106290 8.28.10 Depozit produse 

Agricole Calafat+ 

anexe (puţ 

alimentare cu apă, 

reţea de alimentare 

cu energie 

electrică, castel 

apă, seră pentru 

răsad) 

Judeţul Dolj 

Municipiul 

Calafat, Calea 

Craiovei, km 

4 

 

Sc=53,00 mp 62.997 

 




