
 

  

CCOONNSSIILLIIUULL    JJUUDDEEŢŢEEAANN    DDOOLLJJ  
 

                                                       

    H O T Ǎ R Â R E 

privind îndreptarea unei erori materiale din  

anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 91/2020 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 16892/04.06.2020 al Serviciului 

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

Serviciului Juridic nr. 17507/15.06.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

 în baza prevederilor art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 în temeiul dispozițiilor 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 îndreptarea erorii materiale cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr. 91/2020 privind declararea de interes public județean a 

bunurilor imobile - clădiri „Depozit de gaze medicale - modernizare și extindere UPU 

S.C.J.U. Craiovaˮ și „Centrală termică pentru încălzire și producere apă caldă 

menajeră cardiologie intervențională și chirurgie cardiovascularăˮ precum și 

înscrierea acestora în domeniul public al Județului Dolj în sensul că la rubrica Valoarea 

de inventar (lei) cifra 535.062,11 va fi înlocuită cu cifra 535.447,42. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 91/2020 rămân 

neschimbate. 

Art. 3. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotǎrâri. 

            (2) Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va transmite Direcției economice și 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova.  

 

Nr. …................     Adoptatǎ la data de: …........................ 

 

 

 

 PREŞEDINTE,                   Contrasemnează, 

                 SECRETAR GENERAL  

                        AL JUDEȚULUI,  

 

        

        ION PRIOTEASA                 ANDA NICOLAE 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ  

Serviciul Administrarea şi Exploatarea       PREŞEDINTE, 

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj                 

Nr. 16892/04.06.2020                                         

                                                                                                      ION PRIOTEASA 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind îndreptarea unei erori materiale din  

anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 91/2020 
 

 

 

Prin prezentul referat vă aducem la cunoștință, în conformitate cu prevederile  

art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, îndreptarea 

erorii materiale inserate în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj  

nr. 91/2020 privind declararea de interes public județean a bunurilor imobile - clădiri 

„Depozit de gaze medicale - modernizare și extindere UPU S.C.J.U. Craiovaˮ și 

„Centrală termică pentru încălzire și producere apă caldă menajeră cardiologie 

intervențională și chirurgie cardiovascularăˮ precum și înscrierea acestora în domeniul 

public al Județului Dolj în sensul că la rubrica Valoarea de inventar (lei) cifra 

535.062,11 va fi înlocuită cu cifra 535.447,42. 

În procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 19536/24.09.2019 

aferent investiției „Depozit de gaze medicale - modernizare și extindere UPU S.C.J.U. 

Craiovaˮ, se consemnează la pct. 6.5 că valoarea finală a lucrărilor executate este de 

449.955,81 lei (fără TVA) proiectare și execuție. Aplicând taxa pe valoarea adăugată 

rezultă 449.955,81 x 1,19 = 535.447,42 lei, valoare ce se va înscrie în anexa nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 91/2020 ca efect al rectificării. 

Față de cele menționate, propunem aprobarea îndreptării erorii materiale, celelalte 

prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 91/2020 rămânând nemodificate. 

Anexăm꞉ 

- proiectul de hotărâre;  

- copia procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

nr.  19536/24.09.2019;  

- comunicarea nr. 13878/2020 a Direcției economice. 

      

               

 

 

ŞEF SERVICIU,     ÎNTOCMIT,   

 

                           

                        ADRIAN PLUGARU                      VIRGINIA IONESCU              

                 

                                                                                   

                                 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.17507/15.06.2020 

 

             VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

      OVIDIU ROȘCA 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

   Proiectului de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din anexa nr.1 la Hotarârea 

Consiliului Județean Dolj nr.91/2020 

 

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 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 îndreptarea unei erori 

materiale din anexa nr.1 la Hotarârea Consiliului Județean Dolj nr.91/2020 propus de președintele 

Consiliului Județean Dolj și  a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: îndreptarea unei erori materiale din anexa nr.1 la Hotarârea 

Consiliului Județean Dolj nr.91/2020 ; 

 

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.71 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 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,                                                                                                                     Întocmit, 

        Șef Serviciu                            Consilier Juridic, 

 

    DAIANA STOICA                                                                                               Manea Mioara-Veronica 

 


