
 
 

  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorii rezultate în urma evaluării activelor fixe de natura 

terenurilor și construcțiilor aflate în domeniul public și privat al Județului Dolj 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 1868/25.01.2022 al Serviciului 

Financiar - Contabil, raportul Serviciului juridic nr. 1923/25.01.2022, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate;  

în baza : 

- Ordonanței Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice cu modificările și 

completările ulterioare,  

- Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.8 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă valoarea rezultată în urma reevaluării activelor fixe de 

natura terenurilor și construcțiilor aflate în domeniul public și privat al Județului 

Dolj, conform anexei, ce constituie parte integrantă din aceasta și înscrierea 

acesteia în evidențele contabile. 

 Art.2 Patrimoniul județului Dolj se modifică în mod corespunzător cu 

valoarea rezultată în urma reevaluării. 



    Art.3 Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia 

Economică şi  Serviciul  Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat 

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

  

 

 Nr. ___                       Adoptată la data de  _____ 2022 

       

     PREŞEDINTE,                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                        SECRETAR GENERAL 

                           AL JUDEŢULUI, 
 
DORIN - COSMIN VASILE                         CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ        APROBAT 

Serviciul Financiar Contabilitate                                     PREȘEDINTE 

Nr 1868/25.01.2022                                                DORIN-COSMIN VASILE 

  

 
 
 
 
 
       

RAPORT 

 

 

 

 

Ordonanţa nr. 81 / 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare 

și Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare reprezintă cadrul 

legal privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice. 

În vederea îndeplinirii dispozițiilor legale sus menționate este necesară 

reevaluarea activelor fixe corporale de terenurilor și construcțiilor aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice cel puțin o dată la 3 ani, iar rezultatele reevaluării 

urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat 

reevaluarea. 

Ultima evaluare a activelor fixe de natura terenurilor și construcțiilor aflate 

în domeniul public și privat al județului Dolj a fost efectuată în anul 2018. 

În  temeiul  dispozițiilor legale sus menționate Președintele Consiliului 

județean Dolj a emis Dispoziția nr. 590/30.12.2021 privind constituirea comisiei 

de reevaluare a activelor fixe de natura terenurilor și construcțiilor aflate în 

domeniul public și privat al Județului Dolj. 

Astfel, în urma desfășurării activității comisiei de reevaluare a rezultat 

valoarea de 1.813.466.374,63 lei conform anexei astfel: 

-Construcții domeniul privat, 

-Construcții domeniul public, 

-Terenuri domeniul privat, 



 

Având în vedere considerentele expuse, supunem spre avizare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea valorii rezultate în urma reevaluării activelor fixe de 

natura terenurilor și construcțiilor aflate în domeniul public și privat al Județului 

Dolj . 

 
 
              DIRECTOR                                            SEF SERV.FIN.CONTAB, 
  

          MECU MARIAN                                             CHIRITOIU  MIOARA                                      

                                                                                              

                                                                                                 INTOCMT,       

                                                                                          VADUVA LILIANA 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 1923/25.01.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

            Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea  valorii rezultate în urma evaluării 

activelor fixe de natura terenurilor și construcțiilor aflate în domeniul public și privat al 

Județului Dolj 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

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

ulterioare, Direcția Juridică – 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 aprobarea valorii rezultate în urma evaluării activelor fixe de natura 

terenurilor și construcțiilor aflate în domeniul public și privat al Județului Dolj propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea valorii rezultate în urma evaluării activelor 

fixe de natura terenurilor și construcțiilor aflate în domeniul public și privat al Județului Dolj. 

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. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

- O.G. nr.81/2003 privind, reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul nr.3471/ 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea  și 

amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art.8 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-art.173 alin.(1), lit. c), art.182 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. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

      Avizat         

         ȘEF SERVICIU JURIDIC,            

                       Daiana STOICA             

                                                                                                                              Întocmit, 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                        Mioara-Veronica Manea                                            






