HOTǍRÂRE
privind stabilirea destinației terenului în suprafață de 500 mp aflat în
administrarea SCJU Craiova

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 31358/15.12.2020 al Serviciului
Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj,
raportul Serviciului Juridic nr. 31374/15.12.2020, precum și avizul comisiilor de
specialitate,
ținând cont de solicitările nr. 47774/02.12.2020 și nr. 4828/04.12.2020 ale
Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova privind alocarea unei suprafețe de
teren de 1400 mp în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova în
vederea amplasării unei construcții modulare în care să fie relocată activitatea
Clinicii ATI sector COVID - 30 de paturi și să fie amenajată o sală de operații cu
spații anexe;
în baza: art. 298 lit.b) și art. 299 lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ghidul solicitantului
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9
Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19,
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19, H.C.J. Dolj nr.78/2004 privind darea în administrare către unitățile
sanitare publice a imobilelor compuse din construcțiile și terenurile aferente,
proprietatea publică a județului Dolj;
în temeiul art. 135 alin. (8), art. 173 alin.(1) lit. d), alin.5 lit.c), alin. (6) lit.
b), art. 182 alin.(1) și art.196 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 disponibilitatea terenului în suprafață de 500 mp, pe o
perioadă de 10 ani, situat în Craiova, str. Tabaci nr.1, identificat conform Anexei
nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, aferentă proiectului
Cresterea capacitatii de diagnostic prin RT PCR la nivelul SCJUC in vederea
asigurarii unui management eficient al pacientilor suspecti COVID19 din
regiunea Sud – Vest Oltenia în cadrul Programul Operațional Infrastructură

Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în
contextul pandemiei cauzate de COVID-19.
Art.2. La expirarea perioadei de 10 ani, terenul va fi lăsat liber de orice
sarcini și igienizat.
Art.3 Hotârarea nr. 78/2004 privind darea în administrare către unitățile
sanitare publice a imobilelor compuse din construcțiile și terenurile aferente,
proprietatea publică a județului Dolj se completează în mod corespunzător cu
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotarâri își încetează
aplicabilitatea H.C.J. Dolj nr.92/2020 și H.C.J. Doljnr.101/2020.
Art.5. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotǎrâri.
(2) Un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic
Județean de Urgență Craiova.
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REFERAT DE APROBARE
privind stabilirea destinației terenului în suprafață de 500 mp aflat în
administarea SCJU Craiova
Imobilul în care funcționează Spitalul Clinic Județean de Urgență (S.C.J.U.)
Craiova, situat în Craiova, str. Tabaci nr. 1, compus din teren în suprafață totală
de 74.623 mp și construcții, se află în domeniul public al Județului Dolj, în
administrarea S.C.J.U. Craiova și este înscris în CF 235430 UAT Craiova.
Prin adresa comună a S.C.J.U. Craiova și Centrului Regional de Genetică
Medicală (CRGM) Craiova înregistrată cu nr. 17.356/29.04.2020 și
16567/29.05.2020 se solicită consiliului județean, ca titular al dreptului de
proprietate al imobilului menționat mai sus, alocarea unei suprafețe de teren de
500 mp în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova în vederea
amenajării modulare a unui Laborator de Genetică Medicală din cadrul CRGM
Craiova. CRGM Craiova a fost inclus în structura S.C.J.U. Craiova prin Ordinul
Ministrului Sănătății nr. 1358/13.11.2014, dezvoltă și coordonează activitățile
specifice din regiunea Oltenia, iar S.C.J.U. Craiova, prin modulul de genetică nonself al Laboratorului de Genetică Medicală – CRGM, a fost inclus în lista
unităților care diagnostichează COVID-19.
Prin H.C.J. Dolj 92/2020 modificată prin H.C.J. Dolj nr.101/2020 a fost
alocată această suprafață în vederea realizării proiectului Cresterea capacitatii de
diagnostic prin RT PCR la nivelul SCJUC in vederea asigurarii unui management
eficient al pacientilor suspecti COVID19 din regiunea Sud – Vest Oltenia în
cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa
Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate
de COVID-19.
Avand în vedere ca suprafata de teren solicitată se gasește în administrarea
SCJU Craiova făcând parte din suprafața de 74623 mp conform H.C.J. nr.78/2004
în conformitate cu ghidul solicitantului pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, pentru organizarea
cat mai buna fluxurilor de lucru, amplasamentul initial va fi relocat în imediata
vecinătate a intrării la UPU.

Ca urmare, este necesară emiterea unei noi hotărâri privind stabilirea
destinației terenului în suprafață de 500 mp aflat în administarea SCJU Craiova,
urmând ca hotărârile anterior menționate sa-si inceteze aplicabilitatea.
Astfel, având în vedere motivele sus menționate am inițiat prezentul proiect
de hotărâre privind stabilirea destinației terenului în suprafață de 500 mp aferent
proiectului finanțat prin POIM AXA PRIORITARĂ 9 Protejarea sănătății
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 ce urmează a fi
realizat de către SCJU CRAIOVA pe care îl supunem aprobării Consiliului
Județean Dolj în forma prezentată.
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr. 31374/15.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind privind stabilirea destinației terenului în
suprafață de 500 mp aflat în administarea SCJU Craiova

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,
Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de
hotărâre privind stabilirea destinației terenului în suprafață de 500 mp aflat
în administarea SCJU Craiova propus de președintele Consiliului Județean
Dolj a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: stabilirea destinației terenului în
suprafață de 500 mp aflat în administarea SCJU Craiova;
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:
prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv
prevederile:
-art.298 lit.b) și art.299 lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
-Ghidul solicitantului Programul Operațional Infrastructură Mare
2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul
pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19,
-H.C.J. Dolj nr.78/2004 privind darea în administrare către unitățile
sanitare publice a imobilelor compuse din construcțiile și terenurile aferente,
proprietatea publică a județului Dolj;

-în temeiul art. 135 alin.(8), art. 173 alin.(1) lit. d), alin.5 lit.c), alin. (6) lit.
b), art. 182 alin.(1) și art.196 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 compartimentului: nu este cazul.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că
proiectul de hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor
specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele
specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem
analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în
cauză, în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu
procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de
hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul

Avizat,
Șef Serviciu
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