
ROMÂNIA          
JUDEŢUL GORJ                                                  
CONSILIUL JUDEŢEAN            
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară de către Consiliul Local Polovragi asupra 

unor suprafețe de teren din DJ 665 - Iezureni (DN66) - Curțișoara - Tetila - Bârcaciu - Mușetești - Stăncești Larga – Drăgoiești - 
Crasna – Cărpiniș – Aninișu din Vale – Hirișești - Novaci – Cernădia - Baia de Fier – Polovragi – Racovița - Limită Jud. Vâlcea, ce 
traversează intravilanul/extravilanul comunei Polovragi, cu excepția părții carosabile, aflat în proprietatea publică a județului Gorj  

și în administrarea Consiliului Județean Gorj 
 

 
 
Având în vedere:  
 
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;  
- Raportul de specialitate comun al Direcției juridice,  dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu și 
Direcției tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj; 
-Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 
-Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 
-Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului; 
- Adresa nr. 11729 din 29.12.2021 a Primăriei Polovragi Comunei Polovragi, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
21427 din 29.12.2022, prin care solicită Consiliului Județean Gorj darea în administrare a unor suprafețe de teren aferente 
sectorului de drum județean 665, ce traversează comuna Polovragi, situate în intravilanul/extravilanul localității, cu excepția 
terenului aferent părții carosabile, în vederea realizării de trotuare/alei/piste biciclete, precum și pentru a amenaja locuri de 
parcare și a amplasa stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, pe perioada implementării și monitorizării unor proiecte 
cu finanțare în acest scop; 
- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 21420 din 29.12.2021, înaintată Primăriei Comunei Polovragi, prin care se solicită 
precizări privind îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contractul de dare în administrare încheiat între UAT - Județul Gorj și 
UAT - Comuna Polovragi, înregistrat sub nr. 1626/925 din 07.02.2018; 
- Adresa Primăriei Comunei Polovragi nr. 39 din 04.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 222 
din05.01.2022, prin care se comunică modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate prin Contratul de dare în 
administrare;- 
- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 575 din 10.01.2022, înaintată Primăriei Comunei Polovragi, privind constatarea 
încetării Contractului de dare în administrare nr. 1626/925 din 07.02.2018 și reluarea procedurilor legale pentru constituirea 
dreptului de administrare, având în vedere noile obiective propuse;   
- Procesul-verbal încheiat între reprezentanții Consiliului Județean Gorj și reprezentanții Primăriei Comunei Polovragi, 
înregistrat sub nr. 8466 din 19.05.2022 la Consiliul Județean Gorj , respectiv sub nr. 4844 din 19.05.2022 la Primăria 
Comunei Polovragi, privind identificarea suprafețelor de teren din DJ 665 ce vor face obiectul dării în administrare temporară 
către UAT – Comuna Polovragi; 
- Hotărârea Consiliului Local Polovragi nr. 61 din 19.05.2022  privind aprobarea luării în administrare, de către U.A.T. 
Comuna Polovragi, a unor suprafețe de teren aferente drumului județean DJ 665 Iezureni (DN66) - Curțișoara - Tetila - 
Bârcaciu - Mușetești - Stăncești Larga – Drăgoiești - Crasna – Cărpiniș – Aninișu din Vale – Hirișești - Novaci – Cernădia - 
Baia de Fier – Polovragi – Racovița - Limită Jud. Vâlcea, ce traversează intravilanul și extravilanul comunei Polovragi, aflate 
în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj; 
- Referatul nr. 8503 din  20.05.2022 întocmit de Compartimentul evidență patrimoniu public și privat din cadrul Direcției 
juridice, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu, privind oportunitatea și legalitatea transmiterii 
dreptului de administrare temporară către UAT – Comuna Polovragi, a asupra unor suprafețe din drumului județean 665, 
de la km 46+035 la km 53+396, cu excepția părții carosabile, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea 
Consiliului Județean Gorj  
- Prevederile art. 19, alin. (2) și art. 221, alin. (3), (4) și (6) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Prevederile Ordinului nr. 346/2000 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 

pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere şi reparaţii la drumurile publice; 

- Prevederile art. 867- 870 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a), art. 294, alin. (2), art. 297, alin. (1), lit. a)  și art. 298 - 301 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 



 În baza art. 182 alin.(1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare temporară către Consiliul Local Polovragi, în numele U.A.T. – Comuna Polovragi, 
a unor suprafețe de teren aferente drumului județean 665 - Iezureni (DN66) - Curțișoara - Tetila - Bârcaciu - Mușetești - 
Stăncești Larga – Drăgoiești - Crasna – Cărpiniș – Aninișu din Vale – Hirișești - Novaci – Cernădia - Baia de Fier – Polovragi 
– Racovița - Limită Jud. Vâlcea, de la km 46+035 la km 53+396, ce traversează intravilanul/extravilanul comunei Polovragi, 
cu excepția părții carosabile, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj, având 
datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare/modernizare, 
constând în realizarea de trotuare, alei pietonale, piste de biciclete, precum și pentru amenajare locuri de parcare și 
amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule, pe perioada realizării acestor lucrări și a implementării/monitorizării acestor 
proiecte.  
Art. 2. (1) Darea în administrare temporară a suprafețelor de teren aferente drumului județean 665, prevăzute la art.1, se 
va realiza prin contract de dare în administrare încheiat între UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj și UAT - 
Comuna Polovragi, prin Consiliul Local Polovragi.  
(2) În contractul de dare în administrare vor fi prevăzute, în sarcina Consiliului Local Polovragi, obligații specifice corelative 
dreptului de administrare, în conformitate cu legislația incidentă în domeniul administrării drumurilor publice. 
(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj, să semneze, în numele și pe seama Județului Gorj, contractul 

de dare în administrare. 

Art. 3. Exercitarea efectivă a dreptului de administrare de către autoritatea publică locală, asupra suprafețelor de teren din 

drumul județean 665, prevăzut la art.1, se va realiza după semnarea contractului de dare în administrare, pe bază de 

protocol de predare-preluare încheiat în termen de 10 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri. 

Art. 4. (1) - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Gorj, împreună cu autoritatea publică locală implicată. 

(2) - Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Comunei Polovragi Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 
 

PREŞEDINTE,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
     Cosmin – Mihai Popescu                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 140 

 Adoptată în ședința din data de: 23.05.2022 
          cu un număr de 32 voturi 

din totalul numărului de consilieri 
 
 
 
 

  
 
 



   ANEXA  
la HCJ Gorj nr. 140 din 23.05.2022 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale suprafețelor de teren aferente drumului județean 665, aflat în domeniul public al Județului Gorj și administrarea 

Consiliului Județean Gorj, ce vor face obiectul dării în administrare temporară către  
UAT - Comuna Polovragi, pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare 

 
 

 
 

Cod de 

clasificare  

Locul unde este 

situat bunul 

Persoana juridică 

de la care se 

transmite în 

administrare bunul 

Persoana juridică la 

care se transmite în 

administrare bunul 

Datele de identificare ale 

bunului propus spre 

dare în administrare 

temporară 

1.3.7. Județul Gorj,  

Comuna Polovragi 

 

 

 

UAT - Județul Gorj, 

prin Consiliul 

Județean Gorj 

UAT – Comuna 

Polovragi, prin Consiliul 

Local Polovragi 

 

 

 

Drumul județean 665  

Poziția nr. I.13 (Capitolul 

I – Drumuri județene, 

punctul 13)– Secțiunea I 

– Bunuri imobile - din 

Anexa nr. 1 la inventarul 

bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al 

Județului Gorj 

Suprafața de teren =     

60.975 mp  

de la km 46+035 la km 

53+396, teren 

intravilan/extravilan 

(exceptând partea 

carosabilă) 

Lungime = 7,361  km 

Numere cadastrale : 

36827, 36808, 36786, 

36669, 36670, 36787, 

înscrise în Cărțile 

funciare nr:  36827, 

36808, 36786, 36669, 

36670, 36787 ale UAT - 

Comuna Polovragi 

Proprietate publică a 

Județului Gorj 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

     Cosmin – Mihai Popescu                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 


