
 

HOTĂRÂRE 

privind darea în folosință gratuită pe termen limitat, a unor bunuri ce aparțin 

domeniului privat al județului Dolj către S.P.L.D.P. DOLJ S.A.  

 

 

 Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 9146/08.04.2022 al Direcției Tehnice și 

Direcției Economice, raportul Serviciului juridic nr. 9505/12.04.2022, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 22 alin. (1) din Ordonanța 

Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul art. 108 lit. d), art.173 alin. (1) lit. c), și alin. (4) lit. a), art. 182  și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Se aprobă darea în folosință gratuită până la 31.12.2026, către 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. pentru realizarea serviciului public de administrare, 

construire, modernizare, întreținere, exploatare și reparare a drumurilor, podurilor, 

podețelor aparținând județului Dolj, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al 

județului Dolj, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre. 

  Art.2 Bunurile prevăzute în anexă vor fi folosite de S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

pentru exploatarea și întreținerea rețelei de drumuri județene. 

 Art.3 Direcția Tehnică, Direcția Economică și S.P.L.D.P.Dolj S.A. vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 

Nr. 132                                 Adoptată la data de 19.04.2022 

 

 

PREȘEDINTE,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

DORIN COSMIN VASILE   CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 31 voturi “PENTRU” 

 

 



 

      Anexa  

 la Hotărârea nr. 132 /2022 

 

 

 

                                                 

                                                             LISTA 

 

Cuprinzând bunurile ce aparţin domeniului privat al Judeţului Dolj, 

care se dau în folosinţă gratuită pe termen limitat către S.P.L.D.P. Dolj S.A. 

 

 

    - tren reciclator WR 2500(Wirtgen); 

    - cilindru compactor vibrator HAMM; 

    - laborator de încercări; 

    - instalaţie pentru determinarea sarcinii la autovehiculele rutiere, osie cu osie. 


