
ROMÂNIA                                                                                                                 Proiect,  

JUDEȚUL GORJ                                                                                                     AVIZEAZĂ ,  

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                                 SECRETAR JUDEȚ, 

                                                                                                               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 H O T Ă R Â RE  

privind stabilirea unor măsuri în vederea valorificării prin vânzare a unui imobil situat în municipiul Tg-Jiu, 

județul Gorj și evidențiat în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 

instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

 - Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții 

publice, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale și Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;  

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

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 

- Propunerea de valorificare prin vânzare a imobilului astfel cum a fost motivată de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj,  în considerarea regimului juridic actual al imobilului - bun aflat în 

patrimoniul și administrarea acestei instituții publice; 

- Documentația care atestă dobândirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

a dreptului de proprietate asupra imobilului;  

- Regimul juridic de drept comun aplicabil bunului în condițiile în care acesta se află în circuitul juridic civil. 

 

În baza art. 97, alin. 1. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

H O T Ă RĂ Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a imobilului apartament situat în  Tg-Jiu, strada 22 Decembrie 

1989, bl. 22, etajul 1, ap. 4, județul Gorj) cu nr. cadastral 1009/2;4, înscris în cartea funciară 36260-C1-U2, 

evidențiat în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică 

aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, titulară a dreptului de administrare asupra bunului. 

 

Art. 2 (1) În scopul organizării și desfășurării licitației publice, vor fi elaborate următoarele documente: 

a) Raport de evaluare a bunului, întocmit de un expert autorizat; 

b) Regulament de vânzare; 

c) Caiet de sarcini. 

(2) Documentul prevăzut la alin. (1), lit. a) va fi achiziționat în condițiile legii de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

(3) Documentele prevăzute la alin. (1), lit. b) și c) vor fi elaborate, prin raportare la conținutul raportului de 

evaluare, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu sprijinul 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Art. 3 Prețul de pornire al licitației publice stabilit pe baza Raportului de evaluare, precum și documentele 

prevăzute la art. 2, alin. 1 vor fi supuse spre aprobare Consiliului Județean Gorj, în termen de cel mult de cel mult 

20 de zile de la data realizării Raportului de evaluare a bunului. 

 

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către conducerea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean 

Gorj. 

 

PREŞEDINTE,  

           Cosmin-Mihai Popescu                                                         CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

Nr._____  

Adoptată în ședința din________2018  

Cu un număr de ____voturi  



Din totalul numărului de consilieri 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea valorificării prin vânzare a unui  

imobil situat în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj și evidențiat în proprietatea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată în subordinea Consiliului 

Județean Gorj 

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a dobândit prin succesiune 

testamentară dreptul de proprietate asupra unui imobil – apartament, situat în municipiul Târgu Jiu. 

 

Imobilul nu a fost afectat unei folosințe publice ce se circumscrie unui interes public de natură să îi 

confere regim domenial public, fiind evidențiat în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, titulară 

inclusiv a dreptului de administrare asupra bunului. 

 

Sub aspectul oportunității organizării și funcționării unor servicii sociale în acest imobil, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a constatat că acesta este impropriu pentru o 

astfel de destinație, prin raportare la condiționalitățile și standardele impuse de legislația specifică. 

 

În această situație, proprietarul și administratorul imobilului a solicitat acordul Consiliului Județean Gorj 

în vederea valorificării imobilului menționat (prin vânzare), iar suma obținută să fie utilizată pentru 

finanțarea dezvoltării unor noi servicii sociale (achiziționarea unei case de tip familial, construcția unui 

imobil care să deservească un centru rezidențial pentru persoane adulte cu handicap sau, după caz, 

oportunitatea de a achiziționa terenuri sau clădiri în vederea dezvoltării de servicii sociale conform 

standardelor specifice de calitate impuse de legislația în vigoare).  

 

Având în vedere regimul juridic de drept comun aplicabil bunului în condițiile în care acesta se află în 

circuitul juridic civil, prin proiectul de hotărâre se propune stabilirea unor măsuri în vederea valorificării 

prin vânzare a bunului imobil – (apartament situat în  Tg-Jiu, strada 22 Decembrie 1989, bl. 22, etajul 1, 

ap. 4, județul Gorj) cu nr. cadastral 1009/2;4, înscris în cartea funciară 36260-C1-U2 (provenită din 

cartea funciară de pe hârtie cu nr. 574)/UAT Târgu Jiu.  

 

În scopul organizării și desfășurării licitației publice, vor fi achiziționate în condițiile legii de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj servicii de evaluare a bunului. 

 

Prin raportare la conținutul raportului de evaluare, se vor elabora Regulamentul de vânzare, respectiv 

Caietul de sarcini pentru vânzare prin licitație publică imobilului. 

 

Prețul de pornire al licitației publice stabilit pe baza Raportului de evaluare, precum și celelalte 

documentele vor fi supuse spre aprobare Consiliului Județean Gorj, în termen de cel mult de cel mult 20 

de zile de la data realizării Raportului de evaluare a bunurilor. 

 

Față de cele prezentate, propun Consiliului Județean Gorj adoptarea proiectului de hotărâre stabilirea 

unor măsuri în vederea valorificării prin vânzare a unui imobil situat în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj 

și evidențiat în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție 

publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, în forma prezentată. 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea valorificării prin vânzare a unui  

imobil situat în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj și evidențiat în proprietatea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj stabilirea unor măsuri în vederea 

valorificării prin vânzare a unui imobil evidențiat în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj. 

 

Bunul imobil – apartament situat în municipiul Tg-Jiu, strada 22 Decembrie 1989, bl. 22, etajul 1, ap. 4, județul 

Gorj a fost dobândit în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj prin 

succesiune testamentară de la defunctul Buică Teodot. 

 

Prin adresa nr. 19067/29.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12453/24.09.2018, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj ne înștiințează că în contextul respectării Ordonanței de 

urgență nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap,  art. II, alin 1 conform căreia: ” Până la data de 31 decembrie 2018, 

centrele rezidențiale, publice sau private, se reorganizează, cu avizul Autorității Naționale pentru Persoanele cu 

Dizabilități, ținând cont de nevoile individuale ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice de calitate în 

vigoare.”, a solicitat acordul Consiliului Județean Gorj pentru valorificarea imobilului menționat (prin vânzare), 

urmând ca suma obținută să fie utilizată pentru finanțarea dezvoltării unor noi servicii sociale (achiziționarea unei 

case de tip familial, construirea unui imobil care să deservească un centru rezidențial pentru persoane adulte cu 

handicap sau, după caz, oportunitatea de a achiziționa terenuri sau clădiri în vederea dezvoltării de servicii sociale 

conform standardelor specifice de calitate impuse de legislația în vigoare). 

 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl constituie prevederile art. 

555 și art. 557, alin. (2) din Noul Cod Civil. 

 

Având în vedere și: 

 - Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 19067/29.09.2018, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 12453/24.09.2018; 

- Testament Buică Teodot privind transmiterea cu titlu universal a averii către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj (încheiere de autentificare nr. 4206/03.12.2007 la B.N.P.  Răceanu Ion); 

- Certificat de moștenitor nr. 53/09.06.20019; 

- Releveu apartament din Tg-Jiu, strada 22 Decembrie 1989, bl. 22, etajul 1, ap. 4, județul Gorj (scara 1:100, CF. 

19860, cod unitate individuală 1009/2; Su=50,51 mp); 

- Plan de încadrare în zonă pentru apartament – scara 1:2000; 

- Încheierea OCPI Gorj nr. 18597/10 iunie 2009 privind intabularea dreptului de proprietate cota 1/1 pentru 

pentrul apartamentul situat în  Tg-Jiu, strada 22 Decembrie 1989, bl. 22, etajul 1, ap. 4, județul Gorj în favoarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, sub B/2 cartea funciară 36260-C1-U2 

(provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr574) UAT Tg-Jiu; 

- Extras de carte funciară pentru informare pentru apartamentul situat în Tg-Jiu, strada 22 Decembrie 1989, bl. 22, 

etajul 1, ap. 4, județul Gorj, nr. cadastral 1009/2;4 ; 

- Copie extras ”Lista conturi CEC Bank” din 19.09.2008 pentru Buică Teodot- sold 61860,95; 

- Raport de evaluare al proprietății nr. 286/01.06.2012 executant S.C. Consulting Company. 

 

apreciem că proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea valorificării prin vânzare a unui 

imobil situat în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj și evidențiat în proprietatea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, este legal și 

întocmit cu respectarea condițiilor de fond și formă, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma 

prezentată. 

 

             Arhitect șef,                         Director executiv,                                   Director executiv,  

              Răus Daniel                           Marcău Costel                                      Ungureanu Victoria  

 


