
ROMÂNIA                                                                                          
JUDEŢUL GORJ                                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   
                                                                                                           
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului  

și administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 
 

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; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 
- Referatul nr. 6812 din 20.05.2020 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;  

- Procesul-verbal nr. 6960 din 25.05.2020 întocmit de către Comisia specială pentru întocmirea, 
modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Gorj; 

- Prevederile art. 293, 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 16/21.12.1993 privind declararea ca bun aparținând domeniului 
public județean al imobilului situat în Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 24 și atribuirea lui în folosință gratuită Universității 
”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu;  

- Poziția VI – Clădire fost sediu al Tribunalului Gorj 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 Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 24, județul Gorj; 
- Procesul-verbal de predare – primire nr. 2034/03.11.1995 încheiat între Tribunalul Gorj, în calitate de 

predător și Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în calitate de primitor; 
- Adresa Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu nr. 10842/12.11.2018, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 15462/15.11.2018, prin care solicită trecerea imobilului și a terenului aferent din domeniul 
public al județului Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru 
Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu; 

- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 15462/15.05.2019 adresată Guvernului României – Secretariatul 
General al Guvernului, spre știință Ministerul Educației Naționale și Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu 
Jiu cu privire la regimul juridic al bunului imobil; 

- Prevederile art. 11 din Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității ”Constantin Brâncuși” din 
Târgu Jiu nr. 31/11.06.2019; 

- Memoriul Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu nr. 5220/18.06.2019 privind necesitatea și 
oportunitatea administrării în continuare a imobilului situat în municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 24, județul Gorj 
adresat Ministerului Educației Naționale; 

- Nota  Ministerului Educației Naționale nr. 691/03.04.2020 cu tema: Aprobarea transmiterii de către 
Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Gorj, privind emiterea unei 
hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului, compus din patru clădiri și terenul aferent în suprafață măsurată 



de 1473 mp (din acte 1440 mp), situat în municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 24, județul Gorj, din domeniul public 
al județului Gorj în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității ”Constantin Brâncuși” 
din Târgu Jiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, adresată Secretariatului General 
al Guvernului; 

- Adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/8021/AT/04.05.2020 / 20D/321/CZ/11.05.2020, 
având valoare de cerere, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 6504/13.05.2020, prin care se solicită 
adoptarea unei hotărâri a Consiliului Județean Gorj privind transmiterea imobilului, compus din patru clădiri și 
terenul aferent în suprafață măsurată de 1473 mp (din acte 1440 mp), situat în municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, 
nr. 24, județul Gorj, din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului, în vederea dării lui în 
administrarea Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului 
Educației și Cercetării; 

 
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 în domeniul public al statului și 
administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 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 Guvernul României, în termen de 90 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 abrogă poziția VI – Clădire fost sediu al Tribunalului Gorj 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, Secțiunea - Bunuri imobile.  

           (2) - Se diminuează în mod corespunzător domeniul public al Județului Gorj cu valoarea de inventar 
totală a bunului. 
  Art. 5 - În cazul în care nu se respectă destinația pentru care a fost solicitată transmiterea dreptului de 
proprietate asupra imobilului, bunul prevăzut la art. 1 va reveni de drept în domeniul public al Județului Gorj și 
administrarea Consiliul Județean Gorj. 

Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, 
precum și Secretariatului General al Guvernului României. 
 

         PREŞEDINTE, 
 Cosmin-Mihai Popescu                                                                                                                         

            
CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 68 
Adoptată în ședința din 29.05.2020 
Cu un număr de 33 voturi 
Din totalul numărului de consilieri în funcție 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  

 
                                                                                                                                                      

   ANEXĂ 
la HCJ Gorj nr. 68/29.05.2020 

 
 
 
 

DATE DE IDENTIFICARE  
ale bunului imobil - clădire și teren -  propus pentru transmitere în domeniul public al statului  

și administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu 
Jiu 

 
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 

Municipiul 
Târgu Jiu,  
Str. Victoriei,  
nr. 24, 
județul Gorj  

 

Județul Gorj,  
Consiliul Județean Gorj 
 
 

Statul român  
Ministerului Educației și 
Cercetării pentru 
Universitatea ”Constantin 
Brâncuși” din Târgu Jiu 
 

C1 - Suprafață construită la sol = 
511 mp; 
      - Nr. cadastral 1725. 
C2 - Suprafață construită la sol = 
386 mp; 
      - Nr. cadastral 1725. 
C3 - Centrală termică: Suprafață 
construită la sol = 27 mp; 
      - Nr. cadastral 1725. 
C4 - Suprafață construită la sol = 91 
mp; 
      - Nr. cadastral 1725. 
Suprafață teren = 1473 mp,  
      - Nr. cadastral 1725. 
Carte funciară nr. 37928 Târgu Jiu 
Valoare de inventar C1+C2+C3+C4 
= 2.191.033,72 lei 
Valoare de inventar teren = 
217.164,63 lei 
Valoarea totală de inventar = 
2.408.198,35 lei 

 
 
 
 
 

      PREŞEDINTE, 
 Cosmin-Mihai Popescu             

                 CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  
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