
ROMÂNIA                                                                                                                    Proiect,  
JUDEȚUL GORJ                                                                                                     AVIZEAZĂ ,  
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                                 SECRETAR JUDEȚ, 
                                                                                                               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
 H O T Ă R Â RE  

privind stabilirea unor măsuri administrative cu privire la regimul juridic al unui imobil  
cu statut special inclus în inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 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 locală;  
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 
- Necesitatea respectării principiului legalității actelor administrative ce decurg din aplicarea Legii nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publică, prin raportare la situația juridică a bunului de rezervație și 
monument al naturii de interes național stabilită prin Legea nr. 5/2000, Anexa nr. 1, punctul 2, poziția 444 - 
Peștera Polovragi; 
- Poziția nr. 115435 din Anexa la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, prin care bunul Peștera Polovragi a fost inclus 
în domeniul public al statului;  
- Prevederile art. 3, alin. 3 din Anexa din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 858 și urm. din NCC; 
- Prevederile H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, cu modificările și 
completările ulterioare, poziția II.E.33, Anexa nr. 1  – „ Peștera Polovragi și rezervația arheologică”. 
 
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 R Ă Ş T E: 

 
 

Art. 1  (1) Se constată că imobilul cu statut special de rezervație și monument al naturii, declarat prin lege, Peștera 
Polovragi, nu se încadrează în categoria bunurilor de interes public județean. 
 
            (2)Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj să realizeze formalitățile prevăzute de lege în 
vederea abrogării poziției II.E.33, Anexa nr. 1  – „Peștera Polovragi și rezervația arheologică” din H.G. nr. 973/2002 
privind atestarea domeniului public al județului Gorj, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Art. 2 Asupra dreptului de administrare al imobilului prevăzut la art. 1 urmează să decidă instituțiile specializate și 
autoritățile administrației publice care justifică un interes legitim, prin încheierea de parteneriate în condițiile legii. 
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, Muzeului 
Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Consiliului Local al Comunei Polovragi și Statului Român, prin Ministerul 
Finanțelor Publice. 
 
 

   PREȘEDINTE,  
           Cosmin-Mihai Popescu                                                         CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  
 
 
 
Nr._____  
Adoptată în ședința din ________2019 
Cu un număr de ____voturi  
Din totalul numărului de consilieri 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative cu privire la regimul juridic al unui 
imobil cu statut special inclus în inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Gorj 

 

Peștera Polovragi face parte din rezervația naturală de interes național „Cheile Oltețului și Peștera Polovragi”, 
prin efectul Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - 
zone protejate, având codul 2444, fiind inclusă, prin Ordinul Ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 
1964/2007, și în situl de importanță comunitară ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, ca parte integrantă a 
rețelei ecologice europene Natura 2000 în România (Anexa nr. 1, poziția 126). 

În înțelesul legii, zonele protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic și/sau topografic, 
care cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural și sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor 
specifice de conservare a valorilor de patrimoniu național.  

În aceste condiții, se impune constatarea că imobilul cu statut special de rezervație și monument al naturii, 
declarat prin lege, Peștera Polovragi, nu se încadrează în categoria bunurilor de interes public județean, legea 
specială în materia proprietății publice, Legea nr. 213/1998, statuând în mod expres că rezervațiile naturale și 
monumentele naturii fac parte din domeniul public al statului (art. 3, alin. 2 corelat cu punctul I.7 din Anexa 
la lege). 

În temeiul acestor prevederi legale, prin HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, bunul Peștera Polovragi a 
fost inclus în domeniul public al statului (Poziția nr. 115435 din Anexa). 

 
Având în vedere necesitatea respectării principiului legalității actelor administrative ce decurg din aplicarea 
Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, prin raportare la situația juridică a bunului de 
rezervație și monument al naturii de interes național stabilită prin Legea nr. 5/2000, Anexa nr. 1, punctul 2, 
poziția 444 - Peștera Polovragi, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre prin care se propune: 

- constatarea că imobilul cu statut special de rezervație și monument al naturii, declarat prin lege, Peștera 
Polovragi, nu se încadrează în categoria bunurilor de interes public județean; 

- împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Gorj să realizeze formalitățile prevăzute de lege în 
vederea abrogării poziției II.E.33, Anexa nr. 1  – „Peștera Polovragi și rezervația arheologică” din H.G. 
nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
Asupra dreptului de administrare al imobilului cu statut special de rezervație și monument al naturii, declarat 
prin lege, urmează să decidă instituțiile specializate și autoritățile administrației publice care justifică un interes 
legitim, prin încheierea de parteneriate, în condițiile în care până la această dată administrarea efectivă a 
obiectivului s-a realizat exclusiv de către Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj, pe baza unor 
parteneriate încheiate de această instituție publică de interes județean cu societatea desemnată de Agenția 
Națională pentru Arii Naturale Protejate ca și custode pentru situl ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est.  
 
Față de cele prezentate, propunem Consiliului Județean Gorj adoptarea proiectului de hotărâre privind 
stabilirea unor măsuri administrative cu privire la regimul juridic al unui imobil cu statut special inclus în 
inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Gorj, în forma prezentată. 
 
 

INIȚIATORI, 
Consilieri județeni, 

                                                           Gheorghe Orzan 
                                                                  Denisa-Zenobia Șuță 

                                                           Gheorghe Grivei 
                                                                   Gheorghe Milosteanu 



 
 
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 administrative cu privire la regimul juridic al unui imobil 

cu statut special inclus în inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Gorj 
 
 
 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj stabilirea unor măsuri 
administrative cu privire la regimul juridic al imobilul cu statut special de rezervație și monument al 
naturii, declarat prin lege, Peștera Polovragi, inclus în inventarul  bunurilor care aparțin domeniului 
public al Județului Gorj. 
 
În temeiul Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea 
a III-a - zone protejate, Peștera Polovragi face parte din rezervația naturală de interes național „Cheile 
Oltețului și Peștera Polovragi”, având codul 2444, fiind inclusă, de asemenea, prin Ordinul 
Ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007, și în situl de importanță comunitară 
ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 
România (Anexa nr. 1, poziția 126). 
 
Legea specială în materia proprietății publice, Legea nr. 213/1998, statuează în mod expres la art. 3, 
alin. 2 corelat cu punctul I.7 din Anexa la lege că rezervațiile naturale și monumentele naturii fac 
parte din domeniul public al statului. 
 
Având în vedere necesitatea respectării principiului legalității actelor administrative ce decurg din 
aplicarea Legii nr. 213/1998, prin raportare la situația juridică a bunului Peștera Polovragi de 
rezervație și monument al naturii de interes național stabilită prin Legea nr. 5/2000, văzând și HG nr. 
1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificările și completările ulterioare, prin care bunul în cauză a fost inclus în domeniul public al 
statului (Poziția nr. 115435 din Anexa), considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem Consiliului Județean Gorj 
adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 
 

 
 

             Arhitect șef,                         Director executiv,                                   Director executiv,  
              Răus Daniel                           Marcău Costel                                      Ungureanu Victoria  
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