CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTǍRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 92/2020
privind acordarea dreptului de folosință a unei suprafețe de teren de 500 mp
date în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova în vederea
amplasării unui laborator modular de testare genetică pentru COVID-19
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 16662/02.06.2020 al Serviciului
Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj, raportul
Serviciului Juridic nr. 17110/09.06.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,
ținând cont de solicitarea nr. 16567/29.05.2020 a Spitalului Clinic Județean de
Urgență Craiova privind acordarea dreptului de folosință a unei suprafețe de teren de
500 mp pe o perioadă de 10 ani în vederea amplasării unui laborator de testare genetică
pentru COVID-19,
în conformitate cu prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 alin. (2) și 868 alin. (2)
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c) și lit. d), coroborat cu alin. (6) lit. b), art. 182
alin. (1) și art. 196 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:
Art. 1. Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 92/2020 privind acordarea dreptului de
folosință a unei suprafețe de teren de 500 mp date în administrarea Spitalului Clinic
Județean de Urgență Craiova în vederea amplasării unui laborator modular de testare
genetică pentru COVID-19 se modifică după cum urmează꞉
Articolul 1 va avea următorul cuprins꞉
„Art. 1 (1) Se acordă Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova dreptul de folosință
a unui teren în suprafață de 500 mp, situat în Craiova, str. Tabaci nr. 1, identificat
conform anexei la prezenta hotărâre, pentru amplasarea unui laborator modular de
testare genetică pentru COVID-19, pe o perioadă de 5 ani.
(2) Dacă în termen de 2 ani nu se demarează construirea laboratorului de la
alin. (1) terenul revine în situația juridică anterioară prezentei hotărâri.
(3) La încetarea dreptului de folosință de la alin. (1), terenul va fi lăsat liber de
orice sarcini și igienizat.ˮ

Art. 2. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotǎrâri.
(2) Un exemplar din prezenta hotărâre se va transmite Spitalului Clinic Județean
de Urgență Craiova.
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REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 92/2020
privind acordarea dreptului de folosință a unei suprafețe de teren de 500 mp
date în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova în vederea
amplasării unui laborator modular de testare genetică pentru COVID-19

Prin Hotărârea nr. 92/2020 s-a aprobat acordarea pe o perioadă de 12 luni a
dreptului de folosință a unui teren în suprafață de 500 mp dat în administrarea Spitalului
Clinic Județean de Urgență Craiova în vederea amplasării unui laborator modular de
testare genetică pentru COVID-19. Terenul respectiv aparține imobilului 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 nr. 20883/29.03.2020 a S.C.J.U. Craiova și Centrului Regional de
Genetică Medicală (CRGM) Craiova, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu
nr. 16.567/29.04.2020, se solicită acordarea dreptului de folosință a terenului menționat
anterior, pe o perioadă de 10 ani, un an fiind considerat insuficient pentru obținerea
tuturor autorizațiilor necesare și pentru respectarea termenelor impuse de derularea
proiectului de investiții.
Ținând cont de cele prezentate, propunem modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Dolj nr. 92/2020, în sensul măririi perioadei de acordare a dreptului de
folosință a terenului în suprafață de 500 mp de la 12 luni la 5 ani către Spitalul Clinic
Județean de Urgență Craiova, cu condiția ca dacă în termen de 2 ani nu se demarează
construirea laboratorului, terenul să revină în situația juridică anterioară adoptării
hotărârii.
Anexăm proiectul de hotărâre.
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RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.
92/2020 privind acordarea dreptului de folosință a unei suprafețe de teren de 500 mp date în
administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova în vederea amplasării unui
laborator modular de testare genetică pentru COVID-19
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
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 92/2020 privind acordarea dreptului
de folosință a unei suprafețe de teren de 500 mp date în administrarea Spitalului Clinic Județean
de Urgență Craiova în vederea amplasării unui laborator modular de testare genetică pentru
COVID-19, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea dreptului de folosință a unei suprafețe de teren
de 500 mp date în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova în vederea
amplasării unui laborator modular de testare genetică pentru COVID-19, pentru o perioada de 5
ani.
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. 861 alin. (3), art. 867 alin. (2) și art. 868
alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului juridic: nu au fost identificate.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat
la atribuțiile 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 extraordinară 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.
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