
ROMÂNIA                    
JUDEŢUL GORJ                                                     
CONSILIUL JUDEŢEAN            
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 142/29.10.2018 privind schimbarea regimului 

juridic al unor imobile aflate în domeniul public al județului Gorj, precum și pentru stabilirea unor măsuri 
în vederea valorificării prin vânzare a acestora și a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106/30.08.2019 

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al  
Județului Gorj  

 
Consiliul Județean Gorj, 
Având în vedere:  
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;  
 - Raportul de specialitate comun al Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și 
protecția mediului, al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice și al Direcției 
buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul 
Consiliului Județean Gorj; 
 - Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;  
 - Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului;  
 - Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 
 - Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 
 - Adresa DGASPC Gorj nr. 13008/22.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
8110/22.06.2020, prin care se solicită preluarea în administrare gratuită a apartamentelor situate în str. 
Minerilor, bl. 9 (fost 5), sc. 4, et. 3, ap. 93, respectiv bl. 13 (fost 7), sc. 4, et. 3, ap. 80 cu destinația înființării 
a două servicii sociale – ”Locuințe minim protejate pentru persoane cu handicap”; 
 - Referatul Compartimentului evidență patrimoniu public și privat - Direcția urbanism, amenajarea 
teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul Consiliului Județean Gorj nr. 9204 din 
15.07.2020; 
 - neproducerea efectelor juridice avute în vedere la adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 
142/29.10.2018 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al județului 
Gorj, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea valorificării prin vânzare a acestora și a Hotărârii 
Consiliului Județean Gorj nr. 106/30.08.2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri 
imobile aflate în domeniul privat al Județului Gorj, rectificată în ședința Consiliului Județean Gorj din data 
de 27.09.2019; 
 - Dosarele cadastrale nr. 8816/15.02.2019 și 8814/15.02.2019 – intabulare drept de proprietate publică 
în favoarea Județului Gorj emisă de Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj; 
 - Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 142/29.10.2018 privind schimbarea regimului 
juridic al unor imobile aflate în domeniul public al județului Gorj, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 
vederea valorificării prin vânzare a acestora, precum și Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 
106/30.08.2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul 
privat al Județului Gorj. 



 
Art. 2 -  Retractarea actelor administrative de autoritate prevăzute la art. 1 are ca efect menținerea, fără 
întrerupere, a regimului juridic de bunuri proprietate publică a imobilelor în cauză, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, astfel cum a fost declarat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 5/2006 și atestat prin HG nr. 1799/2006 pentru modificarea și 
completarea H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Gorj. 
 
Art. 3 - În considerarea regimului juridic de bunuri aparținând domeniului public al județului Gorj,  ca efect 
al revocării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 142/29.10.2018 și a Hotărârii Consiliului Județean Gorj 
nr. 106/30.08.2019, subzistă  dreptul de administrare constituit în favoarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, în condițiile generale de administrare stabilite între autoritatea publică 
– Consiliul Județean Gorj și instituția publică – DGASPC Gorj, prin Actul adițional nr. 1 la Contractul de 
dare în administrare nr. 4940/10.04.2015.  
 
Art. 4 (1) – Compartimentul evidență patrimoniu public și privat - Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, 
evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul Consiliului Județean Gorj și Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
          (2) - Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 
 
 

PREŞEDINTE,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
     Cosmin – Mihai Popescu                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 97 

 Adoptată în ședința din data de 31.07.2020   
         cu un număr de 27 voturi 

din totalul numărului de consilieri 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ      
 

                                                                                                                                                        

Anexă  

la HCJ nr. 97/31.07.2020 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

a bunurilor-imobile inventariate în domeniul public al Județului Gorj, Secţiunea 1 - Bunuri imobile,  

date în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 
   

        

 Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul dobândirii 
sau, după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea 
de inventar  

Situaţia juridică actuală 

 XXII 1.6.2. 
Apartament 

cu 3 
camere  

Târgu-Jiu,  

str. Minerilor,  

bl. 13 (fost 7),  

sc. 4, ap. 80 

Suprafața utilă = 
37,33 mp 

2005 165.800,00 

Domeniul public al 
județului Gorj, în 

administrarea DGASPC 
Gorj conform HCJ nr. 
105/29.06.2017, Act 

adițional nr. 1 la 
Contractul de dare în 

administrare nr. 
4940/10.04.2015  

 XXIII 1.6.2. 
Apartament 

cu 3 
camere 

Târgu-Jiu,  

str. Minerilor,  

bl. 9 (fost 5),  

sc. 4, et. 3, 

ap. 93 

Suprafața utilă = 
38,35 mp 

2005 162.500,00 

Domeniul public al 
județului Gorj, în 

administrarea DGASPC 
Gorj conform HCJ nr. 
105/29.06.2017, Act 

adițional nr. 1 la 
Contractul de dare în 

administrare nr. 
4940/10.04.2015 

 

 
 

PREŞEDINTE,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
     Cosmin – Mihai Popescu                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


