
                                                   H O T Ǎ R Â R E 

privind revocarea dreptului de administrare  al  Universității de Medicină și 

Farmacie din Craiova asupra imobilului teren în suprafață de 1760 mp situat în 

Municipiul Craiova, str.Tabaci nr.1 aflat în domeniul public al Județului Dolj, 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 2042/26.01.2022 al Serviciului Administrarea 

şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj privind revocarea dreptului de 

administrare  al  Universității de Medicină și Farmacie din Craiova asupra imobilului teren 

în suprafață de 1760 mp situat în Municipiul Craiova, str.Tabaci nr.1 aflat în domeniul 

public al Județului Dolj, adresa nr. REG1/25700/3379/20.12.2021 a Ministerului Sănătății, 

raportul Serviciului Juridic nr. 4240/17.02.2022  și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 869 Cod civil, art. 287 lit. b), art.301, art. 173 alin. (1) lit. c), art. 182, 

art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E: 
 

Art. 1 Se revoca dreptul de administrare al Universității de Medicină și Farmacie 

din Craiova, acordat prin Hotarârea Consiliului Județean Dolj nr.34/25.02.2021, asupra  

imobilului teren, în suprafață de 1760 mp, situat în Municipiul Craiova, str.Tabaci nr.1, 

imobil ce face parte din domeniul public al Județului Dolj, identificat prin CF/NC 

nr.246208 Craiova, număr de inventar 800011 și valoare de inventar 1.553.121,56 lei. 

Art.2 Predarea -primirea imobilului se face pe baza de proces - verbal de predare -

primire, în termen de 15 zile de la emiterea hotarârii. 

Art.3 Se mandatează Președintele Consiliului Judetean Dolj să semneze procesul 

verbal de predare - primire a imobilului menționat la art.1. 

Art.4 Începând cu data emiterii prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

Hotarârea Consiliului Județean Dolj nr.34/25.02.2021. 

Art.5 (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 Direcției Economice, 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova și Universității de Medicină și Farmacie din 

Craiova.  

 

Nr. 65            Adoptatǎ la data de: 24.02.2022 
 

                      Contrasemnează 

          PREŞEDINTE,           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
 

DORIN-COSMIN VASILE                    CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

  

 

  

  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 


