
 

                                                                                               

H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de identificare 

ale unor bunuri cuprinse în anexele nr. 1-5 la Hotărârea nr. 185/2018  

a Consiliului Județean Dolj 

  

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 4908/27.02.2023 al Serviciului Administrarea 

şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj, prin care se propune 

actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de identificare ale unor 

bunuri cuprinse în anexele nr. 1-5 la Hotărârea nr. 185/2018 a Consiliului Județean 

Dolj, situate în orașul Bechet, str. Sănătății, nr. 1, în care funcționează Spitalul 

Orășenesc „Așezămintele Brâncoveneștiˮ Dăbuleni – Secția Exterioară Bechet și 

Unitatea Medico-Socială Bechet, raportul Serviciului Juridic nr. 6673/20.03.2023, 

precum și avizul comisiilor de specialitate,  

ținând cont de actualizarea documentației cadastrale a imobilului înscris în Cartea 

funciară nr. 30983 a Unității Administrativ-Teritoriale Bechet, număr cadastral 30983, 

avizate de OCPI Dolj, ca urmare a ultimelor măsurători topografice; 

          în baza prevederilor art. 2 ind. 1 și ind. 2 din O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea 

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

completările ulterioare, art. 18 lit. b), art. 86, art. 96, art. 99, art. 112 din Ordinul  

nr. 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 

evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de 

identificare ale unor bunuri cuprinse în anexele nr. 1-5 la Hotărârea nr. 185/2018  

a Consiliului Județean Dolj, situate în orașul Bechet, str. Sănătății, nr. 1, pentru꞉ 

 1) constructiile aflate în administrarea Spitalului Orășenesc Așezămintele 

Brâncoveneștiˮ Dăbuleni – Secția Exterioară Bechet, ce aparțin domeniului public al 

Județului Dolj (conform anexei nr. 1); 

 2) terenul aflat în administrarea Spitalului Orășenesc Așezămintele 

Brâncoveneștiˮ Dăbuleni – Secția Exterioară Bechet, ce aparține domeniului public al 

Județului Dolj (conform anexei nr. 2); 

 3) terenul aflat în folosința gratuită a Unității Medico-Sociale Bechet, ce aparține 

domeniului public al Județului Dolj (conform anexei nr. 3); 

 4) constructiile aflate în folosința gratuită a Unității Medico-Sociale Bechet, ce 

aparțin domeniului public al Județului Dolj (conform anexei nr. 4); 

 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

 5) construcția aflată în folosința gratuită a Unității Medico-Sociale Bechet, ce 

aparține domeniului privat al Județului Dolj (conform anexei nr. 5); 

Art. 2. Anexele nr. 1-5 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 185/2018 se vor 

înlocui cu anexele nr. 1-5 la prezenta. 

Art. 3. Evidențele contabile ale Județului Dolj se actualizează conform prevederilor 

prezentei hotărâri.  

Art. 4. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Economice din cadrul Consiliului Județean Dolj, Spitalului Orășenesc ,,Așezămintele 

Brâncovenești” Dăbuleni și Unității Medico-Sociale Bechet. 

 

             Nr.    .................................                  Adoptată la data de:........................                       

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

          PREŞEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL  

                                                                                  AL JUDEȚULUI   

 

 

DORIN-COSMIN VASILE                       CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

ADMINISTRATOR PUBLIC 

Serviciul Administrarea și Exploatarea  

Domeniului Public și Privat al Județului Dolj 

Nr. 4908/27.02.2023  

 

    PREŞEDINTE, 

 

 

    Dorin-Cosmin VASILE   

  

 

REFERAT DE APROBARE  

 

privind actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de identificare 

ale unor bunuri cuprinse în anexele nr. 1-5 la Hotărârea nr. 185/2018  

a Consiliului Județean Dolj 

  

Imobilul situat în orașul Bechet, str. Sănătății, nr. 1, format din teren și 

construcții, a fost inclus în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

Județului Dolj prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 82/2003, ca urmare a 

adoptării Hotărârii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul 

privat al statului și administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al 

Județului Dolj și administrarea consiliilor județene. 

Terenul și construcțiile aferente au fost date, o parte în administrarea Spitalului 

Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești“ Dăbuleni – Secția Exterioară Bechet, conform 

Hotărârilor Consiliului Județean Dolj nr. 78/2004, nr. 140/2004 și nr. 48/2007, înlocuite 

de Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 303/2017, înlocuită la rândul ei de Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr. 185/2018, iar cealaltă parte în folosința gratuită a Unității 

Medico-Sociale Bechet, conform Hotărârilor Consiliului Județean Dolj nr. 26/2004,  

nr. 28/2006, nr. 78/2011, nr. 225/2011, nr. 229/2016, nr. 261/2016, înlocuite de 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 303/2017, înlocuită la rândul ei de Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr. 185/2018. 

În anul 2008, în urma întocmirii documentației topo-cadastrale pentru acest 

imobil, s-a înscris dreptul de proprietate al Județului Dolj în CF nr. 305 localitatea 

Bechet, NC 325,  pentru terenul în suprafață totală de 18.898 mp și 4 construcții – C1, 

C2, C3, C4- edificate pe acest teren, iar în anul următor pentru încă 5 construcții – C7, 

C8, C11, C12, C13 edificate pe același teren.  

În anul curent, ca urmare a actualizării cadastrului la imobilul situat în orașul 

Bechet, str. Sănătății, nr. 1, a rezultat în urma măsurătorilor o suprafață de 19.251 mp, 

adică un plus de 353 mp. Valoarea terenului în suprafață totală de 18.898 mp, 

determinată în urma reevaluării din anul 2021 a activelor fixe de natura terenurilor și 

construcțiilor aflate în domeniul public și privat al Județului Dolj, în conformitate cu 

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

instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului nr. 3471/2008 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor 

fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare și a prevederilor art. 8 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, este de 141.674,94 lei. Această valoare a fost 

aprobată prin Hotărârea nr. 11/2022 a Consiliului Județean Dolj. 
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Luând în calcul valoarea unitară a terenului, de 7,4968 lei/mp, obținută prin 

împărțirea valorii de 141.674,94 lei la suprafața de 18.898 mp, rezultă valoarea de 

144.320,89 lei pentru suprafața de 19.251 mp (7,4968 lei/mp x 19.251 mp = 144.320,89 

lei). Diferența valorică a terenului este 144.320,89 lei - 141.674,94 lei = 2.645,95 lei, 

adică o majorare a valorii terenului cu 2.645,95 lei. 

Repartizând plusul de 353 mp proporțional cu suprafețele date în 

administrare/folosință gratuită, rezultă pentru Spitalului Orășenesc „Așezămintele 

Brâncovenești“ Dăbuleni – Secția Exterioară Bechet un plus de 194 mp, iar pentru 

Unitatea Medico-Socială Bechet un plus de 159 mp. Prin urmare, spitalul va avea 

10.398 mp +194 mp = 10.592 mp, cu valoarea de 7,4968 lei/mp x 10.592 mp 

=79.406,10 lei, iar unitatea medico-socială va avea 8.500 mp+159 mp = 8.659 mp, cu 

valoarea de 7,4968 lei/mp x 8.659 mp = 64.914,79 lei. 

De la momentul primei înscrieri în cartea funciară a imobilului și până în prezent 

au intervenit modificări, iar pentru evidența corectă a acestor imobile, trebuie înscrise 

corect elementele de identificare, respectiv denumirea bunului, numărul de inventar, 

valoarea de inventar, regimul de înălțime și suprafețele construcțiilor, în concordanță cu 

situația reală. 

Conform realității din teren, față de Hotărârea Consiliului Județean Dolj  

nr. 185/2018, se modifică următoarele elemente, care se centralizează tabelar în anexele 

nr. 1-5 la hotărârea de consiliu județean pe care o atașăm la prezentul: 

- „Pavilion A + Bˮ devine „C5-Pavilion A + Bˮ, nr. inventar 100123, anul 

construirii 1970, valoare inventar 40.951,13 lei; 

- „Morgaˮ devine „C7-Morgaˮ, nr. inventar 100126, anul construirii 1974, 

valoare inventar 12.547,70 lei; 

- „Pavilionˮ devine „C6-Pavilion boli infecțioaseˮ, nr. inventar 100135, anul 

construirii 1977, valoare inventar 108.252,43 lei; 

- „Canalizare spitalˮ devine „Canalizare spitalˮ, nr. inventar 100335, anul 

construirii 1979, valoare inventar 1.482,91 lei; 

- „Staţie clorinareˮ devine „C12-Stație clorinareˮ, nr. inventar 100362, anul 

construirii 1979, valoare inventar 6.387,92 lei; 

- „Centrala termicăˮ devine „C17-centrala termicăˮ, nr. inventar 100268, anul 

construirii 1979, valoare inventar 82.358,54 lei; 

- „Spălătorie – bloc nouˮ devine „C9-spălătorie –bloc nouˮ, nr. inventar 

100128, anul construirii 1975, valoare inventar 84.297,73 lei; 

- „Garaj autoˮ devine „C11-Garaj autoˮ, nr. inventar 100054, anul construirii 

1978, valoare inventar 1.368,84 lei; 

- „Cameră staţie oxigenˮ devine „C8-Cameră staţie oxigenˮ, nr. inventar 

100086, anul construirii 1974, valoare inventar 653,62 lei; 

- „Cabină poartăˮ devine „C10-Cabină poartăˮ, nr. inventar 100073, anul 

construirii 1974, valoare inventar 114,07 lei; 

- „Pavilion administrativ IIˮ devine „C14-Pavilion administrativ IIˮ, nr. inventar 

100125, anul construirii 1972, valoare inventar 120.229,78 lei; 
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- „Pavilion Dˮ devine „C1-Spitalˮ, nr. inventar 100127, anul construirii 1974, 

valoare inventar 232.588,74 lei; 

- „Corp administrativˮ devine „C19-Corp administrativˮ, nr. inventar 100205, 

Sc=391 mp, Sd=858 mp, anul construirii 2013, valoare inventar 1.582.036,87 

lei; 

- „Sistem încălzire panouriˮ devine „C18-Sistem încălzire panouriˮ, nr. inventar 

100377, anul construirii 2010, valoare inventar 437.002,18 lei; 

- „Castel apăˮ devine „C4-Castel apăˮ, nr. inventar 100366, anul construirii 

1970, valoare inventar 2.053,26 lei; 

- „Centrală termică și instalații de încălzire interioarăˮ devine „C24-Centrală 

termică și instalații de încălzire interioarăˮ, nr. inventar 100556, anul 

construirii 2011, valoare inventar 121.370,48 lei; 

- „Teren, 8.500 mp, nr. inventar 2.4.2.165, valoare de inventar 54.993,02 leiˮ 

devine „Teren, 8.659 mp, nr. inventar 800025, valoare de inventar  

64.914,79 leiˮ; 

- „Teren, 10.398 mp, nr. inventar 2.4.2.165, valoare de inventar 86.681,92 leiˮ 

devine „Teren, 10.592 mp, nr. inventar 800178, valoare de inventar  

79.406,10 leiˮ; 

 Având în vedere cele de mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri a consiliului 

județean privind actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de 

identificare ale unor bunuri cuprinse în anexele nr. 1-5 la Hotărârea nr. 185/2018  

a Consiliului Județean Dolj. 

Anexăm proiectul de hotărâre. 

 

 

        ADMINISTRATOR PUBLIC,                                   ŞEF SERVICIU,                                          

            Cosmin Durle                                                     Adrian Plugaru  

 

                                                             

                                                                                                       Întocmit,  

     Virginia Ionescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 6673/20.03.2023                                                                                                                                                     

                                                                                                                             Vizat,                                                                                                                                                                           
                                                                                                                  Director Executiv 

        Adriana- Cristina VĂRGATU 

           

                                                

                                                   RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea 

elementelor de identificare ale unor bunuri cuprinse în anexele nr. 1-5 la Hotărârea nr. 

185/2018 a Consiliului Județean 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, 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 și modificarea elementelor de 

identificare ale unor bunuri cuprinse în anexele nr. 1-5 la Hotărârea nr. 185/2018 a 

Consiliului Județean Dolj, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: actualizarea valorii de inventar și modificarea 

elementelor de identificare ale unor bunuri cuprinse în anexele nr. 1-5 la Hotărârea nr. 

185/2018 a Consiliului Județean 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:  

 

-  art. 2 ind. 1 și ind. 2 din O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor 

fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 18 

lit. b), art. 86, art. 96, art. 99, art. 112 din Ordinul nr. 600/2023 privind aprobarea 

Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

                                                                                                                       Simona Bărăgan 
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ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. ....../.......... a Consiliului Judeţean Dolj 

 
Construcţii aflate în domeniul public al Judeţului Dolj, situate în oraşul Bechet, str. Sănătăţii, nr. 1, CF nr. 30983 (fost 305), care sunt date în 

administrarea Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti“ Dăbuleni - Secţia Exterioară Bechet 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr.  

inventar 
Denumire bun Elemente de identificare 

Anul 

construirii 

sau, după 

caz, al 

dării în 

folosință 

Valoare 

de 

inventar 

Observații 

1 100123 C5-Pavilion A + B 

(fost C7- Pavilion 

A + B) 

- regim de înălţime parter,  

- fundaţii din beton armat,  

- structură din zidărie portantă,  

- tâmplărie PVC,  

- învelitoare tip Lindab pe şarpantă 

lemn, 

- Sc = Sd = 263,00 mp; 

1970 40.951,13 Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 

2 100126 C7-Morga 

(fost C11-Morga)  

- regim de înălţime parter,  

- fundaţii din beton armat,  

- structură din zidărie portantă,  

- tâmplărie PVC,  

- învelitoare tablă ondulată pe şarpantă 

lemn, 

- Sc = Sd = 30,00 mp; 

1974 12.547,70 Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 

3 100135 C6-Pavilion boli 

infecțioase 

(fost C8-Pavilion 

boli infecțioase) 

- regim de înălţime parter,  

- fundaţii din beton armat, 

- structură din zidărie portantă,  

- tâmplărie PVC,  

- învelitoare tablă ondulată pe şarpantă 

lemn, 

- Sc = Sd = 365,00 mp; 

1977 108.252,43 Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 
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Nr. 

crt. 

Nr.  

inventar 
Denumire bun Elemente de identificare 

Anul 

construirii 

sau, după 

caz, al 

dării în 

folosință 

Valoare 

de 

inventar 

Observații 

4 100335 Canalizare spital - 

 

1979 1.482,91 Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 

5 100362 

 
C12-Staţie 

clorinare 

(fost C9-Staţie 

clorinare) 

- regim de înălţime parter, 

- fundaţii din beton armat, 

- structură din zidărie portantă, 

- tâmplărie din lemn, 

- învelitoare tip terasă, 

- Sc = Sd = 20,00 mp; 

1979 6.387,92 Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 

6 100268 C17-Centrala 

termică 

(fost C5-Centrala 

termică) 

- regim de înălţime parter, 

- fundaţii din beton armat, 

- structură din zidărie portantă, 

- tâmplărie metalică, 

- învelitoare tip terasă, 

- Sc = Sd = 134,00 mp; 

1979 82.358,54 Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 

7 100128 C9-Spălătorie – 

bloc nou  

(fost C13-

Spălătorie – bloc 

nou)  

- regim de înălţime parter, 

- fundaţii din beton armat, 

- structură din zidărie portantă, 

- tâmplărie din lemn, 

- învelitoare ţiglă pe şarpantă lemn, 

- Sc = Sd = 258,00 mp; 

1975 84.297,73 Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 

 

8 100054 C11-Garaj auto 

(fost C6-Garaj 

auto) 

- regim de înălţime parter, 

- fundaţii din beton armat, 

- structură din zidărie portantă, 

- tâmplărie din lemn, 

- învelitoare ţiglă pe şarpantă lemn, 

- Sc = Sd = 268,00 mp; 

1978 1.368,84 Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 



ANEXA nr. 2 la Hotărârea nr. ....../.......... a Consiliului Judeţean Dolj 

 

 

Teren aflat în domeniul public al Judeţului Dolj, situat în oraşul Bechet,  str. Sănătăţii, 

nr. 1, CF/NC nr. 30983 (fost 305), care este dat parţial în administrarea Spitalului 

Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti“ Dăbuleni - Secţia Exterioară Bechet 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

bun 
Nr. inventar 

Caracteristici 

tehnice 

Valoare de 

inventar 
Observații 

1. Teren 800178 S=10.592,00 mp; 

 

79.406,10 lei Teren inclus în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin 

HCJ Dolj nr.  

82/2003; 

Stotală teren= 

19.251 mp 

 

 

 

 



ANEXA nr. 3 la Hotărârea nr. ....../.......... a Consiliului Judeţean Dolj 

 

 

Teren aflat în domeniul public al Judeţului Dolj, situat în oraşul Bechet, str. Sănătăţii, 

nr. 1, CF/NC nr. 30983 (fost 305), care este dat parţial în folosinţa gratuită a Unităţii 

Medico-Sociale Bechet pentru o perioadă de 49 de ani 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

bun 
Nr. inventar 

Caracteristici 

tehnice 

Valoare de 

inventar 
Observații 

1. Teren 800025 - 8.659,00 mp; 

 

64.914,79 lei Teren inclus în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin 

HCJ Dolj nr.  

82/2003 

 Stotală teren= 

19.251 mp 
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ANEXA nr. 4 la Hotărârea nr. ....../.......... a Consiliului Judeţean Dolj 

 
 

Construcţii aflate în domeniul public al Judeţului Dolj, situate în oraşul Bechet,  

str. Sănătăţii, nr. 1, CF nr. 30983 (fost 305), care sunt date în folosinţa gratuită a Unităţii Medico-Sociale Bechet  

pentru o perioadă de 49 de ani 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr.  

inventar 
Denumire bun Elemente de identificare 

Anul 

construirii 

sau, după 

caz, al 

dării în 

folosință 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

Observații 

1 100086 C8-Cameră staţie 

oxigen  

(fost C12-Cameră 

staţie oxigen) 

- regim de înălţime parter; 

- fundaţii din beton armat; 

- structură din zidărie portantă; 

- tâmplărie metalică; 

- învelitoare ţiglă pe şarpantă lemn; 

- Sc = Sd = 9,00 mp; 

1974 653,62 Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 

2 100073 C13-Cabină poartă 

(fost C10-Cabină 

poartă)  

- regim de înălţime parter; 

- fundaţii din beton armat; 

- structură din zidărie portantă; 

- tâmplărie din lemn; 

- învelitoare din beton armat; 

- Sc = Sd = 10,00 mp; 

1974 114,07 Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 

 

3 100125 C14-Pavilion 

administrativ II  

- regim de înălțime parter;  

- fundaţii din beton armat; 

- structură din zidărie portantă; 

- tâmplărie PVC; 

- învelitoare tablă pe şarpantă lemn; 

- Sc = Sd = 211,00 mp. 

1972 120.229,78 Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 



2 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr.  

inventar 
Denumire bun Elemente de identificare 

Anul 

construirii 

sau, după 

caz, al 

dării în 

folosință 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

Observații 

4 100127 
C1-Spital 

(Pavilion D) 

- regim de înălţime P+1E 

- fundaţii din beton armat; 

- structură din zidărie portantă; 

- tâmplărie PVC; 

- învelitoare tip Lindab pe şarpantă 

lemn; 

- Sc = 293,00 mp; 

- Sd = 586,00 mp. 

1974 232.588,74 

Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 

5 100205 

C19-Corp 

administrativ 

Sp+P+1E 

 

- regim de înălţime Sp+P+1E; 

- fundaţii beton armat; 

- cadre beton armat cu umplutură de 

zidărie; 

- tâmplărie PVC; 

- învelitoare tip Lindab pe şarpantă 

lemn; 

- Sc = 391,00 mp; 

- Sd = 858,00 mp. 

2013 1.582.036,87 

Construcţie inclusă în 

domeniul public prin 

HCJ Dolj nr.  229/2016 

6 100377 
C18-Sistem 

încălzire panouri  

- Sc = Sd = 69,00 mp; 

 
2010 437.002,18 

Construcţie inclusă în 

domeniul public prin 

HCJ Dolj nr.  78/2011; 

7 100366 C4-Castel apă  

- structură din beton armat şi zidărie 

portantă; 

- fundaţii din beton armat; 

- acoperiş tip terasă; 

- Sc = Sd = 18,00 mp; 

1970 2.053,26 

Construcţie inclusă în 

domeniul public al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr.  82/2003; 

 

 



 

 

ANEXA nr. 5 la Hotărârea nr. ....../.......... a Consiliului Judeţean Dolj 

 
Construcţii aflate în domeniul privat al Judeţului Dolj, situate în oraşul Bechet, CF nr. 30983 (fost 305), 

str. Sănătăţii, nr. 1, care sunt date în folosinţa gratuită a Unităţii Medico-Sociale Bechet pentru o perioadă de 49 de ani 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr.  

inventar 
Denumire bun Elemente de identificare 

Anul 

construirii 

sau, după 

caz, al 

dării în 

folosință 

Valoare 

de 

inventar 

Observații 

1 100556 C24-Centrală 

termică şi instalaţii 

de încălzire 

interioară  

- regim de înălțime parter;  

- fundaţii din beton armat; 

- structură din zidărie portantă; 

- tâmplărie metalică; 

- învelit. pe şarpantă lemn; 

- Sc = Sd = 53,00 mp. 

2011 121.370,48 Construcţie trecută în 

domeniul privat al 

Judeţului Dolj prin HCJ 

Dolj nr. 225/2011; 

 




