
ROMÂNIA                               Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                                                 AVIZEAZĂ,                                

CONSILIUL JUDEŢEAN                                  SECRETAR  AL JUDEŢULUI,          

                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj  
 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională și relații 

externe;  

-  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

-  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- Prevederile art. 3, alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 858 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea  Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor  nr. 496/1998 privind aprobarea Metodologiei 

pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice; 

- Măsurătorilor executate de S.C. TDE – Territorial Data Elaboration S.R.L., în baza contractului de 

servicii nr. 8320 din 06.07.2017, ”Documentații tehnico-cadastrale” (în vederea avizării recepției și 

înscrierii în cartea funciară a drumurilor județene ce aparțin domeniului public al județului Gorj și 

întocmirea planurilor topografice pentru gestionarea optimizată a drumurilor județene), pentru 

drumul județean 662, conform anexelor nr. 1-11 transmise prin adresa nr. 109/06.09.2017 înregistrată 

la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11161/06.09.2017; 

- Referatul nr. 14787/23.11.2017 întocmit de Compartimentul gestionare optimizată a drumurilor 

publice din cadrul Direcției Tehnico - Economice, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe. 

 

În baza art. 97, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 - Se modifică inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Județului Gorj, atestat prin 

H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 1, Secțiune I - Drumuri județene, după cum urmează:  

- la poziţia 8 – Drum județean DJ 662, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Origine și destinație: 

km 0+000 – km 39+194; traseul drumului: Capu Dealului(DN 66) - Gilortu – Pârâu – Groşerea – 

Aninoasa – Bibeşti –Andreeşti - Vladimir - Totea de Hurezani - Hurezani (DN 6B); lungimea 

drumului L = 39,194 km; lățimea părții carosabile l = 6,00 m; număr podețe - 69 buc.; număr poduri 

- 10 buc.; lungimea șanțurilor amenajate – 8.461,00 ml; lungimea zidurilor de sprijin – 129,00 ml; 

suprafața totală S = 605.928,00 mp”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”; coloana 5 va 

avea următorul cuprins: „21.543.366,74 lei”; coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,Domeniul 

public al Judeţului Gorj, conform H.G. nr. 973/2002, O.G. nr. 43/1997, H.C.J. nr. ____/2017”; 

 

Art. 2 - Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj pentru îndeplinirea 

procedurii prevăzute la art. 19, alin. 1, lit. c) din Legea 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru executarea controlului de legalitate. 



 

Art. 3 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, 

împreună cu Instituţia Prefectului Judeţului Gorj, vor iniţia proiectul de hotărâre de Guvern privind 

atestarea modificărilor şi completărilor intervenite în inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al judeţului Gorj, prevăzute la art. 1. 

  

 

 

 
 

       PREŞEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

        Cosmin-Mihai Popescu                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

                   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.______  

 Adoptată în şedinţa din data de _______2017  

          cu un număr de _________ voturi 

din totalul numărului de consilieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor  

care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 
 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea poziției nr.8 – Drum județean 662, din 

cadrul secțiunii I – Drumuri județene – Anexa nr. 1 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al Județului Gorj” la H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul modificării unor elemente de identificare ale acestor poziții, respectiv: 

- lungimea drumului; 

- numărul de podețe și numărul de poduri; 

- lungimea șanțurilor amenajate; 

- lungimea zidurilor de sprijin; 

- suprafața totală a drumului.  
 

Potrivit prevederilor art. 2, alin. (3) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările 

și completările ulterioare, fac parte integrantă din drum: ampriza (parte carosabilă, acostamente, 

șanțurile de scurgere a apelor) și zonele de siguranță, suprastructura și infrastructura drumului, 

podurile, podețele, viaducte, pasaje denivelate, construcțiile de apărare, protecție și consolidare, 

trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și staționare, indicatoarele de semnalizare 

rutieră și alte dotări pentru siguranța circulației, terenurile și plantațiile din zona drumului și perdelele 

de protecție, mai puțin zonele de protecție. 

Întrucât, în Anexa 1, la secțiunea I - Drumuri județene, din inventarul bunurilor ce alcătuiesc 

domeniul public al Județului Gorj, atestat prin H.G. nr. 973/2002, nu au fost cuprinse toate elementele 

de identificare ale drumului județean, a fost necesară actualizarea și completarea acestor informații 

prin achiziționarea serviciilor de realizare a cadastrului rutier conform metodologiei în vigoare. 

Astfel, modificările ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre sunt determinate de rezultatele 

măsurătorilor de specialitate realizate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale achiziţionate de 

Consiliul Județean Gorj. Se impune precizarea că, anterior realizării acestor măsurători topografice, 

datele de identificare ale bunurilor imobile în cauză nu au fost rezultatul unor măsurători cadastrale 

de specialitate, ele având un caracter declarativ. 
 

În scopul respectării prevederilor de tehnică normativă din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în urma identificării, măsurării, descrierii şi 

înregistrării imobilelor în documentele cadastrale şi a reprezentării acestora pe hărţi şi planuri 

cadastrale, se impune modificarea corespunzătoare a datelor înscrise, în prezent, în inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Gorj. 

 

Astfel, prin raportare la precizările de ordin juridic și situația de fapt prezentată, propun adoptarea 

proiectului de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public 

al Județului Gorj, în forma prezentată. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI RELAȚII EXTERNE 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 

 

 

 

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă modificarea poziției nr. 8 – Drum județean 662,  

din cadrul secțiunii I – Drumuri județene – Anexa nr. 1 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al Județului Gorj” la H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul modificării și completării unor elemente de identificare ale acestui drum, astfel: 

- la poziţia 8 – Drum județean 662, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Origine și destinație: 

km 0+000 – km 39+194; traseul drumului: Capu Dealului(DN 66) - Gilortu – Pârâu – Groşerea – 

Aninoasa – Bibeşti – Andreeşti - Vladimir - Totea de Hurezani - Hurezani (DN 6B); lungimea 

drumului L = 39,194 km; lățimea părții carosabile l = 6,00 m; număr podețe - 69 buc.; număr poduri 

- 10 buc.; lungimea șanțurilor amenajate – 8.461,00 ml; lungimea zidurilor de sprijin – 129,00 ml; 

suprafața totală S = 605.928,00 mp”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”; coloana 5 va 

avea următorul cuprins: „21.543.366,74 lei”; coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,Domeniul 

public al Judeţului Gorj, conform H.G. nr. 973/2002, O.G. nr. 43/1997, H.C.J. nr. ____/2017”; 

 

Modificările ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre sunt determinate de rezultatele 

măsurătorilor de specialitate realizate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale achiziţionate de 

Consiliul Județean Gorj. 

Conform prevederilor legale ce au stat la baza întocmirii proiectului de hotărâre supus spre 

dezbatere şi aprobare: 

- art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 3, alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor  nr. 496/1998 privind aprobarea Metodologiei 

pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice; 

 

și având în vedere: 

- măsurătorile executate de S.C. TDE – Territorial Data Elaboration S.R.L., în baza contractului de 

servicii nr. 8320 din 06.07.2017, ”Documentații tehnico-cadastrale” (în vederea avizării recepției și 

înscrierii în cartea funciară a drumurilor județene ce aparțin domeniului public al județului Gorj și 

întocmirea planurilor topografice pentru gestionarea optimizată a drumurilor județene), pentru 

drumul județean 662, conform anexelor nr. 1-11 transmise prin adresa nr. 109/06.09.2017 înregistrată 

la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11161/06.09.2017; 



- referatul nr. 14787/23.11.2017 întocmit de Compartimentul gestionare optimizată a drumurilor 

publice din cadrul Direcției Tehnico - Economice, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, 

 

considerăm că, proiectul de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniului public al județului Gorj a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 

drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.  

 

 
           

DIRECTOR EXECUTIV,                                   DIRECTOR EXECUTIV,        

     Daniela  Stricescu                                                              Costel  Marcău                                                             
             
 

 

      DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,                           

Cornel – Lucian Cimpoieru 
                                        

                                                

   

ŞEF SERVICIU,        

   Evidenţă patrimoniu, monitorizare proiecte             

      şi servicii comunitare de utilităţi publice       

             Maria Liliana Florescu 

 

 

 

 

 Compartimentul gestionare optimizată drumuri publice 

               Tomoi Mihai 

   Lupulescu Daniel 

               Militaru Corina 
 


