
NOTĂ: 

 
RECTIFICARE 

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 68 din 29.05.2020 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 
 

La Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 68 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, adoptată în ședinţa ordinară din data de 29.07.2020, se face următoarea 
rectificare: 
 

- În Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 68 din 29.05.2020, valorile prevăzute în Coloana 4 – 

„Caracteristicile imobilului”, se vor citi astfel: 

în loc de: „ Valoare de inventar C1+C2+C3+C4 = 2.191.033,72 lei” 

se va citi: „ Valoare de inventar C1+C2+C3+C4 = 2.325.177,39 lei” 

 
în loc de: „ Valoare de inventar teren = 217.164,63 lei” 

se va citi: „ Valoare de inventar teren = 230.483,47 lei” 

 
și   

 
în loc de: „ Valoarea totală de inventar = 2.408.198,35 lei” 

se va citi: „ Valoarea totală de inventar = 2.555.660,86 lei” 

 
MOTIVARE: 
Rectificarea valorilor prevăzute în Coloana 4 – „Caracteristicile imobilului” din Anexa care face parte integrantă 
din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 68 din 29.05.2020 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, în forma enunţată mai sus, este determinată de o eroare 
materială intervenită la redactarea proiectului de hotărâre ce a stat la baza adoptării hotărârii sus-enunțate. 
 
Având în vedere regimul de publicare a actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale, reglementat de 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, rectificarea enunţată mai 
sus s-a efectuat prin adaptarea corespunzătoare a dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Valorile de inventar sunt înregistrate în evidențiate contabile ale Consiliului Județean Gorj conform Fișei de cont 
pentru operațiuni diverse/Fișa mijlocului fix. 
 
Prezenta rectificare se va consemna în procesul-verbal al Ședinţei Ordinare a Consiliului Judeţean Gorj din data 
de 31.08.2020 şi va fi supusă unei proceduri de comunicare şi publicare identice cu cea a hotărârii a cărei 
rectificare s-a efectuat. 
 
 
  PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                 Cosmin – Mihai Popescu                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 


