
                                      
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

______________________________________________________________________ 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant și al unui supleant din partea Consiliului 

Județean Dolj în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate                       

asupra terenurilor Dolj 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință  ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 24461/29.09.2022 al  Secretarului general 

al județului,  raportul Serviciului juridic nr. 26414/11.10.2022, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

în baza  art. 4 alin. (1) lit. h) din anexa la H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și 

modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a 

proprietarilor, 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1)  lit. f), art. 182  și art. 196 alin.1 lit. a din 

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

ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1  Se desemnează domnul Purcărin Emil Gabriel – consilier juridic în cadrul 

Direcției Juridice Administrație Locală Secretariat ca reprezentant al Consiliului Județean 

Dolj în cadrul Comisiei județene  pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor Dolj, iar ca supleant în cadrul aceleiași comisii se desemnează doamna 

Cimpoeru Claudia Nicoleta – funcționar public în cadrul Serviciului Administrarea și 

Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj. 

Art.2 Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 225/31.10.2019 îşi încetează 

aplicabilitatea.  

Art.3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Dolj și 

persoanelor desemnate. 

 

            Nr…….                                                              Adoptată  la data de………..2022 

           

 

        PREȘEDINTE                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                       SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI   

                 

   DORIN- COSMIN VASILE                         CRISTIAN - MARIAN ŞOVĂILĂ 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                               

  Nr. 24461/ 29.09.2022                                                              PREȘEDINTE 

           

                                                                                     DORIN-COSMIN VASILE  

           

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant și al unui supleant 

din partea Consiliului Județean Dolj în Comisia județeană pentru stabilirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor Dolj 

 

 

 

 

 

 Potrivit dispozițiilor art.4 alin.(1) lit.h) din anexa la H.G.nr.890/2005 pentru 

aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea 

comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului 

și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a 

proprietarilor, Consiliul Județean Dolj trebuie să-și desemneze un reprezentant în cadrul 

comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din județul 

Dolj. 

 Având în vedere dispozițiile legale indicate mai sus, propunem desemnarea ca 

reprezentant al Consiliului Județean Dolj în cadrul comisiei județene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor a domnului Purcărin Emil Gabriel – consilier 

juridic în cadrul Direcției Juridice Administrație Locală Secretariat, iar ca supleant pe 

doamna Cimpoeru Claudia Nicoleta – funcționar public în cadrul Serviciului 

Administrarea  și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj. 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr. 26414/11.10.2022                          

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant și al unui supleant 

din partea Consiliului Județean Dolj în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor Dolj 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant și al unui supleant din 

partea Consiliului Județean Dolj în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor Dolj, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a 

constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: desemnarea unui reprezentant și al unui supleant 

din partea Consiliului Județean Dolj în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor Dolj; 

 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), 

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 4 alin.(1) lit.h) din anexa la HG. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului 

de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de 

proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor 

- art. 173 alin. (1) lit. f),  art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgenta 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

                   

                    Avizat, 

    Sef Serviciu,                                          Întocmit   

    Stoica Daiana                                         Consilier juridic                            

                                                                                                    Alin Maria   

                                                                     




