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HOTĂRÂRE 
privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj 

 în domeniul public al UAT – Oraș Tismana și administrarea Consiliului Local Tismana 
 

Consiliul Județean Gorj;  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, evidența 

patrimoniului și protecția mediului, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice și 
Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;  
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe;  
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului; 
- Referatul nr. 12943 din 25.08.2021 întocmit de Compartimentul evidență patrimoniu public și privat - 

Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  

- Prevederile art. 294, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 557, alin. (2), art. 858 și 860 din Legea nr. 287/2009  - Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Poziția II.2.L – Casa Tismana - Captare din HG nr. 1268/2005 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 
973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 
județul Gorj, Anexa I;  

- Documentația cadastrală a imobilului situat în Orașul Tismana, județul Gorj; 
- Adresa Serviciului Public Județean Salvamont – SAVASPEO Gorj nr. 276/08.06.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 8877/08.06.2021; 
- Adresa UAT – Oraș Tismana nr. 7302/16.06.2021,  înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

9294/16.06.2021; 
- HCL Tismana nr. 86/24.08.2021 privind inițierea formalităților de trecere interdomenială a imobilului Casa 

Tismana-Captare – Pavilion administrativ din domeniul public al Județului Gorj în domeniul public al Orașului 
Tismana; 

- Adresa UAT – Oraș Tismana nr. 10602/25.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
12941/25.08.2021; 

 
În baza art. 182 alin.(1) din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj în 
domeniul public al UAT – Oraș Tismana și administrarea Consiliului Local Tismana a imobilului având datele de 
identificare prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2 - Predarea–primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între Consiliul 
Județean Gorj și UAT - Oraș Tismana, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.  
 
Art. 3 - La data încheierii protocolului prevăzut la art. 2 încetează afectațiunea de bun de interes public județean a 
imobilului prevăzut la art. 1.  



 
Art. 4 (1) - Se însușește propunerea de abrogare a Poziției II.2.L – Casa Tismana - Captare Gorj din H.G. nr. 
973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 
județul Gorj, Anexa I, Secțiunea - Bunuri imobile.  

(2) - Se diminuează în mod corespunzător domeniul public al Județului Gorj cu valoarea de inventar totală 
a bunului. 
 
Art. 5 - Declararea bunului ca fiind de interes public local se face prin hotărâre a Consiliului Local al Orașului 
Tismana în considerarea calității de solicitant al trecerii bunului din domeniul public al Județului Gorj în domeniul 
public al Orașului Tismana, autoritățile locale ale acestei unități administrativ-teritoriale urmând să realizeze și 
procedura de atestare prin includerea acestuia în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului 
Tismana.  
 
Art. 6 – La data adoptării prezentei hotărâri încetează dreptul de administrare al Serviciului Public Județean 
Salvamont – SAVASPEO Gorj constituit prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 62/24.04.2014 și Contractul 
de dare în administrare nr. 6118/13.05.2014 cu adiționările ulterioare. 
 
Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, Consiliului 
Local al Orașului Tismana, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 
 
 

         PREŞEDINTE, 
 Cosmin-Mihai Popescu                                                                                                                         

     CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  
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Adoptată în ședința din 25.08.2021 
Cu un număr de 30 voturi 
Din totalul numărului de consilieri în funcție 
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 ANEXĂ 
la HCJ Gorj nr. 128/25.08.2021 

 
 
 
 

DATE DE IDENTIFICARE  
ale bunului imobil propus pentru trecere din domeniul public al județului Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj  

în domeniul public al UAT – Oraș Tismana și administrarea Consiliului Local Tismana 
Secțiunea I – Bunuri imobile 

 

Locul unde 
este situat 

imobilul 

Persoana juridică titulară a 
dreptului de proprietate 

publică 

Persoana juridică care 
dobândește transmite dreptul 
de proprietate/ administrare 

Caracteristicile imobilului 

Oraș Tismana, 
județul Gorj  

 

Județul Gorj,  
Consiliul Județean Gorj 
 
 

UAT – Oraș Tismana, Consiliul 
Local Tismana 
 

Casa Tismana – Captare  

Pavilion Administrativ  

C1 (P+E) – Casă 

Suprafață construită la sol = 75 mp 

Suprafață desfășurată = 150 mp 

Nr. cadastral 35306-C1 

Teren intravilan 
Suprafață = 530 mp 

Carte Funciară nr. 35306 a Orașului 

Tismana 

Împrejmuire = 115,504 m 
- laturile 1-2-3-4-5 gard de tablă; 
- laturile 6-7-8-9 zid de piatră. 

Valoare de inventar:    672.826,72 lei 

 

 
 
 
 
 

      PREŞEDINTE, 
 Cosmin-Mihai Popescu             

                 CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


