CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTǍRÂRE
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
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 13850/22.04.2020 al Serviciului
Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj,
raportul Serviciului Juridic nr. 15207/12.05.2020, precum și avizul comisiilor de
specialitate,
în baza art. 554 alin. (1) și art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art. 286 alin. (3) și art. 287 lit. b) din O.U.G. nr. 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;
H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:
Art.1 Se declară bun de interes public județean imobilul - clădire „Depozit
de gaze medicale – modernizare și extindere UPU S.C.J.U. Craiovaˮ, investiție
finalizată conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr.19536/24.09.2019, situat în Municipiul Craiova, str.Tabaci nr.1, identificat
conform anexei nr.1 la prezenta hotarâre.
Art.2 Se declară bun de interes public județean imobilul-clădire ,,Centrală
termică pentru încălzire și producere apă caldă menajeră cardiologie
intervențională și chirurgie cardiovascularăˮ, investiție finalizată conform
procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.14172/29.04.2020, situat
în Municipiul Craiova, str.Tabaci nr.1, identificat conform anexei nr.2 la prezenta
hotărâre
Art.3. Bunurile prevăzute la art.1 și 2 se vor înscrie în inventarul bunurilor
din domeniul public al Județului Dolj.

Art.4. (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.
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Anexa 1 la Hotărârea nr. 91/2020 a Consiliului Județean Dolj
Denumirea bunurilor care se includ în inventarul domeniului public al județului
Nr. Codul
crt. de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

1.

Depozit de gaze
medicale – UPU

Adresa꞉ Municipiul Craiova, Str. Tabaci Nr. 1
CF 235430 UAT Craiova
Regim de înălțime P,
Sc=Sd=142,5 mp, Su=96,3 mp,
Sistem constructiv꞉ fundație continuă din beton
armat, structură metalică, pereți și învelitoare din
panouri sandwich cu vată minerală;
3 încăperi pentru stațiile de butelii de O2, CO2 și
N2O, canalul de transport al gazelor medicale
către UPU, instalația de gaze medicale,
echipamente și dotări (tablou de vizualizare și
control pentru punctele de monitorizare, PC pentru
achiziția și vizualizarea datelor din sistemul
central de gaze medicale, software pentru
monitorizarea și managementul gazelor medicale),
sistem de climatizare, instalație electrică
interioară, branșament electric;
Împrejmuire꞉ panouri de gard bordurat din sârmă
zincată 2000x2500 mm, porți de acces;
Vecini꞉ N – Str. Tabaci, E – Bd. 1 Mai,
S – blocurile E6, E12, F9, F15,
V – Serviciul Județean de Ambulanță Dolj

1.5.5.

Anul
Valoarea de
dobândirii inventar (lei)
sau, după
caz, al
dării în
folosință
2019
535.062,11

Situația juridică
actuală
Denumire act de
proprietate sau alte
acte doveditoare
- domeniul public al
Județului Dolj,
- autorizația de
construire nr.
27/07.01.2019
- procesul - verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor
nr. 19536/24.09.2019

Anexa 2 la Hotărârea nr. 91/2020 a Consiliului Județean Dolj
Nr. Codul
crt. de
clasificare

Denumirea
bunului

2.

Centrală termică - Adresa꞉ Municipiul Craiova, Str. Tabaci Nr. 1
cardiologie
CF 235430 UAT Craiova
Regim de înălțime P,
Sc=Sd=22,5 mp, Su=20,24 mp,
Sistem constructiv꞉ fundație din beton armat,
centrală termică ale cărei elemente sunt montate
într-un spațiu tehnic tip container izolat termic,
prevăzut cu iluminat exterior și interior, cale de
acces și împrejmuire platformă;
cazane murale în condensație cu funcționare în
cascadă, automatizări specifice, instalație electrică,
instalație de venilare, instalații sanitare, instalație
de alimentare cu gaze naturale, rețea termică de
conducte preizolate pentru agent termic, apă rece,
apă caldă, recirculare
Vecini꞉ N – Str. Tabaci, E – Bd. 1 Mai,
S – blocurile E6, E12, F9, F15,
V – Serviciul Județean de Ambulanță Dolj

1.6.5.

Elemente de identificare

Anul
Valoarea de
dobândirii inventar (lei)
sau, după
caz, al
dării în
folosință
2020
764.062,11

Situația juridică
actuală
Denumire act de
proprietate sau alte
acte doveditoare
- domeniul public al
Județului Dolj,
- autorizația de
construire nr.
2039/19.11.2019
- procesul - verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor
nr. 14172/29.04.2020
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