CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 60/26.03.2020
Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 14418/07.06.2022 al Serviciului Administrarea și
Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj, prin care se propune modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 60/26.03.2020 în sensul retragerii dreptului de
administrare acordat Liceului Tehnologic Special Beethoven pentru spațiul alcătuit din 4
încăperi la parter cu o suprafață totală de 163 mp și întreg etajul 3 cu o suprafață de 541 mp,
din cadrul clădirii internat + policlinică al Liceului Tehnologic Special Beethoven, clădire
identificată cu numărul cadastral 208818, carte funciară nr. 208818 Craiova, numărul de
inventar 100156, (număr vechi de inventar 1.6.2.221) și valoarea de inventar de 1.972.840,7 lei
(valoarea veche de inventar 1.729.500,00 lei), situat în str. Ludwing van Beethoven, nr. 2,
Craiova, raportul Serviciului Juridic, Administrare Locală nr. 15714/21.06.2022, precum și
avizul comisiilor de specialitate,
în baza art. 861 alin (3), art. 867 alin (1) din Legea nr. 287/2006 privind Codul civil,
republicată cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 lit. a), art. 173 alin. (1) lit c) și alin. (4) lit. a), art. 297 alin. (1)
lit. a), art. 301, 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 Ǎ R Ǎ Ş T E:
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 60/26.03.2020 a Consiliul
Județean Dolj, care va avea următorul conținut:
,,Se retrage dreptul de administrare acordat Liceului Tehnologic Special Beethoven și
se acordă dreptul de administrare Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj
pentru spațiul alcătuit din 4 încăperi la parter cu o suprafață totală de 163 mp și întreg etajul 3
cu o suprafață de 541 mp, din cadrul clădirii internat + policlinică al Liceului Tehnologic

Special Beethoven, clădire identificată cu numărul cadastral 208818, carte funciară nr. 208818
Craiova, numărul de inventar 100156 (număr vechi de inventar 1.6.2.221) și valoarea de
inventar de 1.972.840,7 lei (valoarea veche de inventar de 1.729.500,00 lei), situat în incinta
Liceului Tehnologic Special Beethoven, str. Ludwing van Beethoven, nr. 2, Craiova, spațiu ce
se află în proprietatea publică a Județului Dolj, conform anexelor nr. 2 și nr. 3”.
Art. 2. Celelalte dispoziții ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 60/2020 iși
mențin valabilitatea.
Art. 3. (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 Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj și Liceului Tehnologic Special Beethoven.
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REFERAT DE APROBARE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 60/26.03.2020
Prin Hotărârea nr. 60/26.03.2020, Consiliul Județean Dolj a aprobat acordarea
dreptului de administrare Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj
pentru spațiul alcătuit din 4 încăperi la parter, cu o suprafață totală de 163 mp și întreg
etajul 3 cu o suprafață de 541 mp, situat în clădirea internat + policlinică al Liceului
Tehnologic Special Beethoven, clădire identificată cu numărul cadastral 208818, carte
funciară nr. 208818 Craiova, număr de inventar 100156 (număr vechi de inventar
1.6.2.221) și valoarea de inventar 1.972.840,7 lei (valoare veche de inventar
1.729.500,00 lei).
Acest spațiu va fi folosit în exclusivitate pentru desfășurarea de activități de
învățare, instruire, recuperare și protecție specială a copiilor, elevilor, tinerilor cu
cerințe educaționale speciale.
În acest sens, se retrage dreptul de administrare pentru spațiul de mai sus,
Liceului Tehnologic Special Beethoven.
Conform art. 108 lit. a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ, administrarea domeniului public și privat județean aparține consiliului
județean, care poate da în administrare bunurile către instituțiile publice:
,,Administrarea domeniului public și privat al unităților administrativteritoriale
Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea
a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau
județean, după caz, să fie:
a) Date în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome din
subordinea unității administrativ-teritoriale care le are în proprietate.”
Față de cele prezentate, propunem promovarea unui proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii nr. 60/26.03.2020 a Consiliul Județean Dolj.
Anexăm proiectul de hotărâre.
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RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Dolj nr. 60/26.03.2020
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 și
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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.
60/26.03.2020 și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.
60/2022;
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:
- art. 861 alin. (3) și art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2006 privind Codul civil,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art. 108 lit. a), art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 297 alin. (1) lit. a), art. 301,
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.
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