CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova
în domeniul public al Județului Dolj a unor rețele de alimentare cu apă potabilă,
canalizare menajeră și pluvială și hidranți interiori și exteriori,
situate în Craiova, Calea București, nr. 325C
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având in vedere referatul de aprobare nr. 338/09.03.2021 întocmit de S.C. HighTech Industry Park Craiova S.A., raportul de specialitate comun al Serviciului
Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj si al Direcției
Economice nr. 5579/09/03.2021, raportul Serviciului Juridic nr. 6397/17.03.2021,
adresa nr. 339/09.03.2021 a S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.,
Hotărârea nr. 1/A.G.E.A./26.02.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,
în baza art. 296 alin. 4 și a anexei nr. 3 din O.U.G. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), și art. 182 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park
Craiova în domeniul public al Județului Dolj a bunurilor imobile, rețele de alimentare
cu apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, hidranți interiori și exteriori, având
valoarea de inventar de 4.785.500 lei, situate în Craiova, Calea Bucureşti, nr. 325C,
identificate în anexa la prezenta hotărâre.
(2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Dolj
se completează corespunzător.
Art. 2. Se aprobă diminuarea capitalului social al S.C. High-Tech Industry
Park Craiova S.A. deținut de Județul Dolj, de la valoarea totală de 13.998.000 lei
la valoarea totală de 9.212.500 lei, prin diminuarea numărului de acțiuni în schimbul
restituirii către Acționarul Majoritar Județul Dolj, a bunurilor în natură în valoare
totală de 4.785.500 lei, precizate la art. 1.
Capitalul social al societății High–Tech Industry Park Craiova S.A.,
în valoare de 9.214.500 va fi divizat în 92.145 acțiuni cu o valoare nominală de 100
lei/acțiune.

În urma diminuării capitalului social al societății High–Tech Industry Park
Craiova S.A., aceasta va avea următoarea structură:
a) Județul Dolj deține 92.125 acțiuni cu o valoare nominală totală
de 9.212.500 lei, reprezentând 99.9783% din capitalul social al societății High–Tech
Industry Park Craiova S.A.
b) S.C. Parc Industrial Craiova S.A. deține 20 acțiuni, cu o valoare nominală
de totală de 2.000 lei, reprezentând 0.0217% din capitalul social al societății
High–Tech Industry Park Craiova S.A.
Art. 3. Predarea-primire bunurilor imobile menționate la art.1 se va face prin
încheierea unui proces-verbal de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data
comunicării prezentei hotărâri.
Art. 4. (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și S.C. HighTech Industry Park Craiova S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(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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ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 53/2021 A CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ

LISTA
bunurilor care se înscriu în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Dolj
Codul de
clasificare

1.8.13

1.8.13

1.8.7

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Adresa: Craiova, Str. Calea
București, nr. 325C, Jud. Dolj
Rețea
Rețea alimentare cu apă:
alimentare cu L=1.833m
apă
Sistem constructiv: rețeaua de
apă este racordată de la rețeaua
existentă a Municipiului Craiova
prin 2 branșamente dotate cu
contoare pe conducta existentă
Rețea
Rețea canalizare menajera: L
canalizare
aproximativ=1.444m
menajera
Sistem constructiv: rețeaua de
canalizare menajera este realizata
din conducte PVC DN200, 250
SN4, cuprinde 33 de camine
vizitare din beton, precum si un
SPAU cu 2 pompe si aproximativ
466m conducta refulare
PE80/100 Dn 125mm
Canalizare
Canalizare pluvială: L
pluvială
aproximativ=2.004m
Sistem constructiv: canalizarea
pluvială este realizata din
conducte DN315, 400, 500, 630,
800, 1200, cuprinde 44 de
camine vizitare din beton

Anul
dobândi
rii

Valoare de
inventar (lei)

Valoare
rămasă după
amortizare la
31.01.2021
(fără TVA)
(lei)

Valoare inclusiv
TVA
(lei)

2019

464.269,48

458.507,29

545.623,68

- Contract nr. 2/07.05.2018
- AC nr. 20/09.01.2018
- PV receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2041/23.09.2019

2019

433.360,77

427.982,18

509.298,79

- Contract nr. 4/25.05.2018
- AC nr. 20/09.01.2018
- PV receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2041/23.09.2019

2020

2.075.130,01

2.066.113,93

2.458.675,58

- Contract nr. 6/12.08.2019
- AC nr. 1760/07.12.2018
- PV receptie la terminarea lucrarilor
nr. 133153/30.09.2020

Situația
juridică
actuală

1.8.13

Rețea de
hidranți
interiori și
exteriori

TOTAL

Rețea de hidranți interiori și
exteriori: L aproximativ=2.882m
Sistem constructiv: reteaua de
hidranti este realizata din
conducte PE100SDR11 cu
DN160, cuprinde 27 de hidranti
exteriori, 12 camine de vizitare
din beton cu vane, 1
motogenerator de 250KVA, si o
statie de pompare complet
echipata

2020

1.073.518,36

1.068.825,17

1.271.901,95

4.046.278,62

4.021.428,57

4.785.500

- Contract nr. 5/15.07.2019
- AC nr. 1760/07.12.2018
- PV receptie la terminarea lucrarilor
nr. 133153/30.09.2020

