CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea
S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. asupra unui imobil teren
în suprafață de 422 mp, aparținând domeniului privat al Județului Dolj
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 546/07.05.2021 întocmit de S.C.
High –Tech Industry Park Craiova S.A., raportul de specialitate al Serviciului
Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj nr.
10792/11.05.2021, raportul Serviciului Juridic nr. 11189/17.05.2021, adresa nr.
547/07.05.2020 a S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
în baza art. 869 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, 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. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se revocă dreptul de administrare al S.C. High-Tech Industry Park
Craiova S.A. constituit în baza hotărârii nr. 86/2018 a Consiliului Judeţean Dolj,
pentru imobilul teren în suprafaţă de 422 m2, aflat în domeniul privat al Judeţului
Dolj, situat în Craiova, Calea București, nr. 325A, NC/CF 246927 Craiova,
județul Dolj, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se modifică art.1 al hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 86/2018
cu privire la suprafața de teren menționată la art. 1 al prezentei hotărâri.
Art.3. Se va încheia act adițional la contractul de administrare nr. 2077/2015
cu privire la suprafața de teren menționată la art.1 ca urmare a retragerii dreptului
de administrare.
Art.4 Predarea - preluarea imobilului precizat la art. 1 se va face prin
încheierea unui proces verbal de predare - primire.
Art.5. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj şi S.C. High –
Tech Industry Park Craiova S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri

Art.6. Un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica S.C. High –Tech
Industry Park Craiova S.A.
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Dorin Cosmin VASILE
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu
un număr de 34 voturi “PENTRU”

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 119/2021 a Consiliului Județean Dolj

LISTA
privind datele de identificare ale imobilului teren în suprafață de 422 mp, aflat în
domeniul privat al Judeţului Dolj, care trece din administrarea S.C. High –Tech
Industry Park Craiova S.A. în administrarea Consiliului Judeţean Dolj

Nr.
crt. Denumire
1

Teren
intravilan

Cod
de
clasificare
2.4.2.365

Adresă
Craiova,
Calea Bucureşti,
nr. 325A, Imobil 349
(parţial) Craiova,
amplasament 6,
NC/CF 246927

Suprafaţă
(mp)
422

Valoare
contabilă
(lei)
47.236,63

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 119/2021

