HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile dobândite
în cadrul investiției “Rețele exterioare de utilități și drumuri de acces
Parc Industrial High–Tech Industry Park Craiova”
și înscrierea acestora în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Dolj
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 13183/08.04.2020 al Serviciului
Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj, raportul
Serviciului Juridic nr. 13261/09.04.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
în baza art. 554 alin. 1 și art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil
republicat, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art. 286 alin. (3), și art. 287 lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), 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;
HOTǍRǍŞTE
Art. 1. Se declară de interes public județean bunurile imobile dobândite prin
contractul de lucrări nr. 159/20.06.2018 privind execuția lucrărilor de construcții aferente
investiției “Rețele exterioare de utilități și drumuri de acces Parc Industrial High–Tech
Industry Park Craiova”, având valoarea contabilă de 5.393.722,56 lei, fără TVA, situate în
Craiova, Calea București, nr. 325C, identificate în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Bunurile prevăzute la art. 1. vor fi înscrise în inventarul bunurilor din
domeniul public al județului Dolj.
Art. 3. (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotǎrâri.
(2) Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica Direcției Economice din
cadrul Consiliului Județean Dolj și S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.
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ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 77/2020 A CONSILIULUI JUDEŢEAN DOLJ
LISTA
bunurilor care se înscriu în inventarul bunurilor din domeniul public al județului dolj

Nr
crt
1

Codul de
clasificare
1.8.

Denumirea bunului

Rețea alimentare cu
apă și canalizare

Elemente de identificare

Adresa: Craiova, Calea Bucureşti,
nr. 325C, judeţul Dolj
Rețea Alimentare cu Apă:
L = 124 m
Sistem constructiv: rețeaua de alimentare cu
apă racordată de la rețeaua existentă a
Municipiului Craiova printr-un branșament
dotat cu contor pe conducta existentă.
Rețeaua de canalizare pluvială:
L=762 m
Sistem constructiv: rețea de canalizare
pluvială realizată din conducte PVC DN 500
SN 8, cuprinde14 cămine de vizitare din
beton, precum și un separator de hidrocarburi
montat îngropat.
Rețeaua de canalizare menajeră:
L=1.683,51 m
Sistem constructiv:
1. L=1.139,39 m în șanț, din conductă
PE D 315
2. L=484,12 prin foraj orizontal dirijat, din
conductă PE D 315
3. L=60 m – gravitațional, din conductă
PVC DN 315

Anul
dobând
irii

Valoarea de
inventar (lei)

Situaţia juridică actuală

2020

1.872.854,12

Contract
nr. 159/20.06.2018
Autorizații de construire
nr. 242/18.07.2017 și
nr. 284/23.04.2019
eliberate de Primăria
Craiova
Proces-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor
nr. 11986/20.03.2020

2

1.7.

Rețea electrică

Adresa: Craiova, Calea Bucureşti,
nr. 325C, judeţul Dolj

2020

2.278.730,35.

Contract
nr. 159/20.06.2018
Autorizații de construire
nr. 242/18.07.2017 și
nr. 284/23.04.2019
eliberate de Primăria
Craiova
Proces-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor
nr. 11986/20.03.2020

L = 2000 m
Sistem constructiv: Rețea electrică subterană
de 20 kV care subtraversează pista de
decolare/aterizare din cadrul Aeroportului
Craiova, prin foraj orizontal dirijat pe o
lungime de circa 160 m, prezintă punct de
conexiune de 20 kV proiectat, prefabricat în
anvelope de beton, montat în incinta parcului
industrial High-Tech Industry Park Craiova.
3

1.3.

Rețea drumuri de
acces

Adresa: Craiova, Calea Bucureşti,
nr. 325C, judeţul Dolj
L = 610,3 m
Sistem constructive: rețea drumuri de acces
compusă din trei tronsoane de drum, cu
trotuare stânga-dreapta și parapeți metalici:
Drumul 1: L= 379,5 m
Drumul 2: L= 143,8 m
Drumul 3: L= 87 m
Sens giratoriu la intersecía drumurilor 2 și 3,
cu diametrul exterior de 31 m.

2020

1.229.450,36

Contract
nr. 159/20.06.2018
Autorizații de construire
nr. 242/18.07.2017 și
nr. 284/23.04.2019
eliberate de Primăria
Craiova
Proces-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor
nr. 11986/20.03.2020

+

1.3.

Rețea Telecomunicații

Adresa: Craiova, Calea Bucureşti,
nr. 325C, judeţul Dolj
L = 209 m
Sistem constructiv: Rețea de telecomunicații
cu 5 cămine de joncțiune H=1 m și DE=450
mm, subtraversarea și protecția drumului
DN 65 pe o lungime de 25 m, protecția rețelei
de comunicații pe o lungime de 41 m sub
drumurile interioare.

2020

12.687,73

Contract
nr. 159/20.06.2018
Autorizații de construire
nr. 242/18.07.2017 și
nr. 284/23.04.2019
eliberate de Primăria
Craiova
Proces-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor
nr. 11986/20.03.2020

TOTAL

5.393.722,56

