
ROMÂNIA                                                                                          
JUDEŢUL GORJ                                                                                PROIECT, 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   
 

HOTĂRÂRE 
privind revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021  

pentru stabilirea regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj,  
precum și pentru abrogarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj 

 
Consiliul Județean Gorj;  
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare a inițiatorului;  

- 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 comun nr. 11183/22.07.2021 întocmit de Compartimentul evidență patrimoniu public și privat - Direcţia urbanism, 
amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului și Serviciul juridic-contencios - Direcția juridică, dezvoltarea 
capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  
- Adresa Instituției Prefectului – Județul Gorj nr. 3331/26.03.2021 înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 4871/29.03.2021; 
- Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 53223/DPFBL-2164/02.07.2021 înregistrată la Consiliul 
Județean Gorj sub nr. 10395/08.07.2021; 
- Prevederile art. 249, alin. (4), art. 252, alin. (1), lit. c) și art. 255, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 6, alin. (1), pct. III, lit. c) și e) din Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru aplicarea unor prevederi ale Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
- Prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 -  Se revocă art. 1, alin. (2), art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021 pentru stabilirea regimului 
juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și pentru abrogarea unor poziții din Inventarul bunurilor care 
aparțin domeniul public al Judeţului Gorj, aceste prevederi fiind transpuse în dispozitivul proiectului de hotărâre privind atestarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Gorj, în urma parcurgerii procedurii prevăzute de art. 289, alin. (9) 
și (10), supus aprobării în ședința din 30.07.2021. 
 
Art. 2 -  Se revocă art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021 pentru stabilirea regimului juridic al unui bun 
aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și pentru abrogarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public 
al Judeţului Gorj, aceste prevederi fiind cuprinse în dispozitivul proiectului de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare 
asupra unui bun imobil - teren situat în Comuna Scoarța, Sat Scoarța, Județul Gorj, în favoarea Direcției Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, supus aprobării în ședința din 30.07.2021. 
 
Art. 3  (1) -  Președintele Consiliului Județean Gorj prin 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 Județean Gorj vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
          (2) - Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului evidență patrimoniu public și privat - Direcţia urbanism, amenajarea 
teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului și Serviciului juridic-contencios - Direcția juridică, dezvoltarea capacității 
administrative și achiziții publice din cadrul Consiliului Județean Gorj, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Gorj și Intituției Prefectului – Județul Gorj. 
 
              PREŞEDINTE,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
      Cosmin – Mihai Popescu                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
Nr._____ 
Adoptată în ședința din _______________2021 
Cu un număr de __________voturi 
Din totalul numărului de consilieri în funcție 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021  

pentru stabilirea regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj,  
precum și pentru abrogarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj 

 
 
Prin proiectul de hotărâre care a stat la baza adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021 s-a avut în 
vedere: 
- stabilirea regimului juridic al unui bun, în sensul declarării afectațiunii domeniale publice, în exercitarea competențelor 
prevăzute la art. 286, alin. (2) din OUG nr. 57/2019; 
- constituirea dreptului de administrare asupra acestuia, în exercitarea competențelor prevăzute la art. 173, alin. (1), lit. 
c) din același act normativ; 
- abrogarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj, în exercitarea 
competențelor prevăzute la art. 293, alin. (1), lit. c) din același act normativ, precum și completarea inventarului 
domeniului public, în exercitarea competențelor prevăzute la art. 294, alin. (3) din același act normativ, ca efect al 
adoptării/aprobării unor hotărâri de transfer interdomenial public. 
 
Prin urmare, obiectul Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021 nu a vizat procedura de atestare a Inventarului 
bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj, ci exercitarea  competențelor de actualizare a acestuia prevăzute 
la art. 289, alin. (2) din OUG nr. 57/2019, având doar scopul de a reglementa situația juridică a unor bunuri sub aspectul 
evidențierii lor în domeniul public al județului pentru a fi valorificată ulterior prin inițierea proiectului de hotărâre de 
atestare a Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj. 
 
Instituția Prefectului - Județul Gorj a calificat această hotărâre , în exercitarea controlului de legalitate, ca fiind adoptată 
fără a se solicita, initial, punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației asupra proiectului 
de hotărâre ce  stat la baza adoptării acesteia. Apreciind că produce efecte directe prin ea însăși în procedura de atestare 
a Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj a solicitat în tutelă administrativă revocarea 
acesteia sub aspectul dispozițiilor privind abrogarea și completarea inventarului. 
 
Pentru a depăși situația creată, prin raportare la dispozitivul Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021 pentru 
stabilirea regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și pentru abrogarea unor poziții 
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj, în ansamblul său, am elaborat următoarele 
proiecte de hotărâri: 

- proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj, având 
ca obiect abrogarea a două poziții din inventar, precum și completarea cu o nouă poziție a sa; 

- proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare asupra unui bun imobil - teren situat în Comuna 
Scoarța, Sat Scoarța, Județul Gorj, în favoarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Gorj. 

 
În aceste condiții impunându-se revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021 pentru 
stabilirea regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și pentru abrogarea unor poziții 
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj. 

 
Faţă de cele precizate, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii 
Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021 pentru stabilirea regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – 
Județul Gorj, precum și pentru abrogarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului 
Gorj, în forma prezentată.  
 

INIŢIATOR PROIECT, 
P R E Ş E D I N T E, 

Cosmin-Mihai Popescu 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
DIRECŢIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, EVIDENȚA PATRIMONIULUI ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI 
PROGRAME NAȚIONALE 
DIRECŢIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021  

pentru stabilirea regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj,  
precum și pentru abrogarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj 

 
 

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă aprobarea revocării în parte a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 
30/26.02.2021 pentru stabilirea regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și pentru 
abrogarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj, hotărâre care a avut scopul de 
a reglementa situația juridică a unor bunuri sub aspectul evidențierii lor în domeniul public al județului, respectiv completarea 
domeniului public cu un imobil-teren în suprafață de 1209 mp, situat în Comuna Scoarța, Județul Gorj și darea în administrare 
a acestuia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj pentru dezvoltarea de noi servicii sociale 
rezidențiale pentru copii, precum și abrogarea poziției II.2.K - Casa ”Barbu Gănescu” Tg-Jiu  și a poziției VI – Clădire fost 
sediu al Tribunalului Gorj din Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj, ca efect al adoptării 
actelor prealabile inițierii acestui demers, respectiv al finalizării procedurilor de transfer inter-domenial public. 
 
Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl constituie: 
- Prevederile art. 249, alin. (4), art. 252, alin. (1), lit. c) și art. 255, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 6, alin. (1), pct. III, lit. c) și e) din Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
- Prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrative nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Astfel, având în vedere prevederile legale incidente, precum și: 
- Adresa Instituției Prefectului – Județul Gorj nr. 3331/26.03.2021 înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
4871/29.03.2021; 
- Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 53223/DPFBL-2164/02.07.2021 înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 10395/08.07.2021; 
- Referatul comun nr. 11183/22.07.2021 întocmit de Compartimentul evidență patrimoniu public și privat - Direcţia urbanism, 
amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului și Serviciul juridic-contencios - Direcția juridică, dezvoltarea 
capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  
 
considerăm că proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021 pentru 
stabilirea regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și pentru abrogarea unor poziții din 
Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.  

 
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, 

evidența patrimoniului și protecția mediului, 
Arhitect șef, 

Cămui Alexandru-Mircea 
 

 
 
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare     Direcția juridică, dezvoltarea 
    de utilități publice, proiecte și programe naționale   capacității administrative și achiziții publice 
                               Director executiv,                Director executiv, 
                             Ungureanu Victoria                                   Marcău Costel 

 
 

 
Serviciul juridic-contencios, 

                     Zarescu Mirela 
 


