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CONSILIUL JUDEŢEAN                     

                 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin 

Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare imobil situat în 

municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”  

 
 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice 

și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

-  Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

-  Adresa Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” – S.A. nr. 6359/02.07.2019, înregistrată 

la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9693/15.07.2019; 

-  Adresa Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” – S.A. nr. 54588/10.12.2021, înregistrată 

la Consiliul Județean Gorj sub nr. 20442/15.12.2021; 

- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 și ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” - S.A., cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului 

reprezentat de construcție și terenul aferent acesteia, imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, strada 

Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj, aflat în proprietatea publică a Județului Gorj, în suprafață 

construită de 1192 mp și teren aferent în suprafață de 2784 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 

56219, nr. cadastral/topografic 56219 și nr. topografic 56219 - C1, liber de orice sarcini, în vederea 

și pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții „Reabilitare și 

modernizare imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”. 

 Art.2 (1) Amplasamentul prevăzut la art. 1 se predă viabilizat, conform documentelor 

urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

 (2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului de predare 

sau ulterior acestei date, este de natură a atrage răspunderea beneficiarului, ,,C.N.I.” – S.A. 

asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii culpabile a 

beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune interese, când prin 

neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor și intereselor 

legitime ale ,,C.N.I.” – S.A. 



 Art.3  Se aprobă asigurarea finanțării de către Unitatea administrativ teritorială Județul Gorj, 

prin Consiliul Județean Gorj, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, 

alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 

 Art.4  Unitatea administrativ teritorială Județul Gorj, se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

  Art.5 Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate 

de Unitatea administrativ teritorială  Județul Gorj, în valoare de 706.740,63 lei cu TVA. 

 Art.6 Unitatea administrativ teritorială Județul Gorj, se obligă ca, după predarea 

amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanța pe 

o perioadă de minim 15 ani. 

 Art.7  La data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

213/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin 

Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” – S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul 

Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”. 

Art.8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentele de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj în relația cu Compania 

Națională de Investiții ,,C.N.I.” – S.A.. 

 Art.9 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” –

S.A. și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE,                                       CONTRASEMNEAZĂ:  

      Cosmin-Mihai Popescu                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 128 

Adoptată în ședința din 28.04.2022 

cu un număr de 32 voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

 


