
 

HOTĂRÂRE 

 

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului “Casa Dianu”- corp C1 situat 

în Municipiul Craiova, str. 24 Ianuarie, nr. 4, număr cadastral 215813, aflat în 

domeniul public al Județului Dolj și în administrarea 

                     Bibliotecii Județene ,,Alexandru și Aristia Aman” 

 

          Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare nr. 28011/26.10.2022, al Serviciului Administrarea și 

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

valorii de inventar a imobilului „Casa Dianu” situat în Municipiul Craiova, str. 24 Ianuarie, nr. 4, 

aflat în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Bibliotecii Județene ,,Alexandru și 

Aristia Aman”, Raportul Serviciului Juridic nr.  29409/04.11.2022 și avizul comisiilor de 

specialitate;  

ținând cont de adresa nr. 22817/12.09.2022 transmisă de Direcția Afaceri Europene, 

Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională privind actualizarea valorii de 

inventar ca urmare a investițiilor realizate;   

în baza O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din  

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

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului “Casa Dianu” - corp C1 

situat în Municipiul Craiova, str. 24 Ianuarie, nr. 4, număr de inventar 100263, număr cadastral 

215813, înscris în Cartea Funciară nr. 215813 a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul 

Craiova, aflat în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Bibliotecii Județene 

,,Alexandru și Aristia Aman”, prin  majorare cu suma de 14.917.671,29  lei, reprezentând lucrări 

de construire aferente investiției ,,Restaurarea, consolidarea și dotarea Monumentului Istoric 

Casa Dianu ca Muzeu al Cărții și Exilului Românesc“  

    (2) Valoarea de inventar actualizată conform fișei mijlocului fix este de 

17.095.705,91lei.  

 

    

 
 

 

CCOONNSSIILLIIUULL    JJUUDDEEŢŢEEAANN    DDOOLLJJ  



 

 

 

          Art. 2. (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Biblioteca Județeană 

,,Alexandru și Aristia Aman” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

,,Alexandru și Aristia Aman” și Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Dolj. 

 

 

             Nr.___________                            Adoptată la data de:  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

 

             DORIN COSMIN VASILE 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI, 

 

CRISTIAN MARIAN  ȘOVĂILĂ 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ  

ADMINISTRATOR PUBLIC                                 

Serviciul Administrarea şi Exploatarea 

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj 

Nr.28011/26.10.2022 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

Dorin Cosmin Vasile 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului “Casa Dianu”- corp C1 situat 

în Municipiul Craiova, str. 24 Ianuarie, nr. 4, număr cadastral 215813, aflat în 

domeniul public al Județului Dolj și în administrarea 

                     Bibliotecii Județene ,,Alexandru și Aristia Aman” 

 

 

 Imobilul situat în Craiova, str. 24 Ianuarie, nr. 4, face parte din domeniul public al 

Județului Dolj fiind alcătuit din teren în suprafață de 1298 mp din acte, măsurați 1304 mp și 

clădiri, număr cadastral 215813, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 215813  a Unității 

Administrativ Teritoriale Municipiul Craiova și aflându-se în administrarea Bibliotecii 

Județene ,,Alexandru și Aristia Aman”.   

          Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională,  

prin adresa nr. 22817/12.09.2022, ne înștiințează că la Consiliul Județean Dolj, a fost   

implementat proiectul ,,Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din 

localitatea Craiova, județul Dolj, prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și 

introducerea acestuia în circuitul turistic” finanțat în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa 5 ,,Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”. 

Clădirea care face obiectul acestui proiect, are funcționalitate de instituție muzeală și se 

află în domeniul public al județului Dolj.   

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 11/31.01.2022, s-a aprobat valoarea de 

inventar rezultată în urma reevaluării activelor fixe de natura terenurilor și construcțiilor 

aflate în domeniul public și privat al Județului Dolj.   

În urma investiției realizate, s-a semnat Procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor cu nr. 11686/09.05.2022, valoarea lucrărilor executate fiind de 14.917.671,29 lei cu 

TVA, rezultând necesitatea actualizarea valorii de inventar a cladirii – corp C1, astfel: 

valoarea de inventar a clădirii C1 în planul de amplasament și delimitare al imobilului, număr 

de inventar 100263, s-a majorat cu suma de 14.917.671,29 lei, sumă ce reprezintă lucrări de 

construire aferente investiției ,,Restaurarea, consolidarea și dotarea Monumentului Istoric 

Casa Dianu ca Muzeu al Cărții și Exilului Românesc “ . 

Valoarea de inventar actualizată conform fișei mijlocului fix este de 17.095.705,91 lei.  

 



 

 

 

 

Față de cele prezentate, propunem promovarea unui proiect de hotărâre privind 

actualizarea valorii de inventar a corpului C1 – Casa Dianu.   

 

Anexăm proiectul de hotărâre. 

 

 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Cosmin Durle  

 

 

 

          ȘEF SERVICIU,                                                          ÎNTOCMIT, 

           Adrian Plugaru                                                            Adriana Romee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr. 29409/04.11.2022                         

       VIZAT 

              DIRECTOR EXECUTIV 

                 Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

     asupra proiectului de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 

 “Casa Dianu”- corp C1 situat în Municipiul Craiova, str. 24 Ianuarie, nr. 4,  

număr cadastral 215813, aflat în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea 

Bibliotecii Județene ,,Alexandru și Aristia Aman” 

 

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, Administrație Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului “Casa 

Dianu”- corp C1 situat în Municipiul Craiova, str. 24 Ianuarie, nr. 4, număr cadastral 

215813, aflat în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Bibliotecii Județene 

,,Alexandru și Aristia Aman”, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: actualizare valoare de inventar a imobilului “Casa 

Dianu”- corp C1 situat în Municipiul Craiova, str. 24 Ianuarie, nr. 4, număr cadastral 

215813, aflat în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Bibliotecii Județene 

,,Alexandru și Aristia Aman” 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în 

limitele și în a căror implementare și 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; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), 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 

 Sef Serviciu                  Întocmit   

 Daiana Stoica                                  Consilier juridic         

                                                                       Simona Bărăgan 




