
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea dreptului de administrare acordat D.G.A.S.P.C. DOLJ, 

şi însuşirea propunerii de concesionare a terenului în suprafaţă de 766,00 mp,  

situat în Craiova, str. Corneliu Coposu, nr. 107A (fost 107) 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 14511/28.06.2021 al Serviciului 

Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj, prin care se 

propune revocarea dreptului de administrare acordat Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Dolj pentru terenul în suprafaţă de 766 mp, din Craiova,  

str. Corneliu Coposu, nr. 107A (fost 107), având Numărul cadastral 246818 şi înscris în 

Cartea Funciară nr. 246818 a localităţii Craiova, aflat în domeniul public al Judeţului Dolj, 

şi insuşirea propunerii de concesionare a terenului, Raportul D.J.A.L.S. - Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală nr. 14630/29.06.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

ţinând cont de solicitarea nr. 5018/2021 a Colegiului Medicilor Dolj,  

în baza art. 108 lit. b), art. 297, alin. (1), lit. b), art. 302 şi art. 308 alin. (1)   din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

în conformitate cu prevederile art. 861, alin. (3), art. 866 şi art. 871 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 13 alin. 2 

din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 173, alin. (1), lit. c), alin. (4), lit. a), art. 182,  

alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se revocă dreptul de administrare acordat Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Dolj constituit în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj  

nr. 211/2015 pentru terenul aflat în domeniul public al Judeţului Dolj,  situat în Craiova, 

str. Corneliu Coposu, nr. 107A (fost 107), începând cu data de 01.07.2021, respectiv: 

- teren în suprafaţă de 766 mp, NC 246818, CF 246818 Craiova, cod inventar 2.4.2.276, 

valoare de inventar  720.000,00 lei, provenit din terenul cu Numărul Cadastral 212393 şi 

Cartea funciară numărul 212393 a Localităţii Craiova. 
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Art. 2. (1) Se însuşeşte propunerea Colegiului Medicilor nr. 5018/2021, înregistrată 

sub numărul 13997 la U.A.T. Judeţul Dolj privind concesionarea unui teren din domeniul 

public al Judeţului Dolj, situat în Craiova, str. Corneliu Coposu, nr. 107, Dolj, teren 

prevăzut la art. 1. 

    (2) Se propune întocmirea, în condiţiile legii, a unui studiu de oportunitate în 

vederea concesionării terenului prevăzut la art. 1. 

    (3) Terenul prevăzut la art. 1 are datele de identificare prevăzute în Anexa la 

prezenta hotărâre. 

  

Art. 3. Studiul de oportunitate va fi supus aprobării Consiliului Judeţean Dolj în 

vederea realizării concesionării, împreună cu Documentaţia de atribuire. 

 

Art. 4. (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

             (2) Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica Serviciului 

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

Economice din cadrul Consiliului Judeţean Dolj, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Dolj şi Colegiului Medicilor Dolj. 
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PREȘEDINTE, 

 

 

Dorin Cosmin VASILE 

 

Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI, 

 

Anda NICOLAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 
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