
H O T Ă R Â R E 

privind  modificarea și completarea poziției 1 din anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr.17/2002 și art.1 alin.(1) al Hotărârii Consililiului 

Județean Dolj  nr. 36/2021 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 6896/17.03.2022 al Serviciului 

Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj, Raportul 

direcției Urbanism și amenajarea teritoriului nr. 7660/25.03.2022, Raportul 

Serviciului Juridic nr. 7663/25.03.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

ținând cont de solicitarea nr. 6883/17.03.2022 transmisă de Direcția Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională privind 

actualizarea elementelor de identificare,  

în baza: 

-H.G nr. 1224 /2001 pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de 

privatizare a Băncii Agricole - S.A; 

- Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.17/2002 prin care a fost completat 

inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Dolj, cu imobilul din 

orașul Segarcea, str. Unirii nr.90;  

- Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.36/2021 privind aprobarea cooperării 

interinstituționale dintre Consiliul Județean Dolj și Inspectoratul de Poliție al 

Județului Dolj în vederea implementării și asigurării sustenabilității proiectului de 

Reabilitare și modernizare imobil str. Unirii, nr. 113, Segarcea, precum și darea în 

folosință gratuită a unui imobil situat în orașul Segarcea către Inspectoratul de Poliție 

al Județului Dolj; 

-art.59 - 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-art.41 alin.(5) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

republicată 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. 

 

 



H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea poziției 1 din anexa nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.17/2002, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

      Art. 2. Se modifică din art.1 alin.(1) al Hotărârii Consiliului Județean Dolj  

nr. 36/25.02.2021 și va avea următorul cuprins: 

 ,, Se aprobă cooperarea interinstituțională dintre Consiliul Județean Dolj și 

Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj în vederea implementării și asigurării 

sustenabilității proiectului de Reabilitare și modernizare imobil str. Unirii, nr. 113, 

Segarcea, precum și darea în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție al Județului 

Dolj -Poliția Orașului Segarcea, a imobilului care aparține domeniului public al 

Județului Dolj identificat prin cartea funciară nr. 34734 Segarcea, situat în Orașul 

Segarcea, str. Unirii, nr.113, compus din construcție C1 – Sediu Inspectorat de 

poliție, cu regim de înălțime D+P+1E+2-3E retras, având Sc=1763 mp, S construită 

desfășurată=1763 mp (Sc demisol = 488 mp, Sc parter = 467 mp, Sc etaj 1= 487 mp, 

Sc etaj 2  retras = 276 mp , Sc etaj 3 = 45 mp) și S utilă totală =1261.8 mp (Su 

demisol=360.1 mp, Su parter=295.9 mp, Su etaj 1=365.5 mp, S utila etaj 2 retras = 

211.3 mp, S utila etaj 3 retras=29.0 mp), număr de inventar 100251, valoare de 

inventar 1.584.318,27 lei și teren în suprafață de 1037 mp, număr cadastral 583, 

număr de inventar 800013, valoare de inventar 9353,74 lei.,, 

 Art.3 Hotărârile Consiliului Județean Dolj prin care s-a însușit și atestat 

inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Dolj se modifică 

potrivit  anexei la prezenta hotărâre. 

 Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 

36/25.02.2021 rămân neschimbate. 

Art. 5. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj și Direcției Economice din cadrul 

Consiliului Județean Dolj. 

 

  Nr. 97                                        Adoptată la data de: 31.03.2022                  

           

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ , 

      PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR GENERAL  

        AL JUDEȚULUI 

 

DORIN-COSMIN VASILE                             CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 



ANEXA la Hotărȃrea nr. 97/2022 a Consiliului Judeţean Dolj 

 

 

Nr. 

crt 

Cod de 

clasificare/nr. 

inventar 

Denumirea bunului Adresa Suprafață Valoare de 

inventar 

1  1.6.2. 

Nr. inventar 

100251 

Clădire (fostă Bancă 

Agricolă) 

Orașul 

Segarcea, 

 str. Unirii, 

 nr. 113 (fost 

nr. 90) 

- Regim de înălțime D+P+1E+2-3E 

retras, 

- Suprafața construită = 1763 mp; 

- Suprafață construită desfășurată = 

1763 mp ( Sc demisol = 488 mp, Sc 

parter= 467 mp, Sc etaj 1 = 487 

mp, Sc etaj 2 retras = 276 mp, Sc 

etaj 3 retras = 45 mp);  

- Suprafață utilă totală = 1261,8 mp 

(S utilă  demisol = 360,1 mp, S 

utilă parter = 295,9 mp, S utilă etaj 

1 = 365,5 mp, S utilă etaj 2 retras = 

211,3 mp, S utilă etaj 3 retras = 29 

mp 

 

 

1.584.318,27 

 

 
 

 

  




