
ROMÂNIA              Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                           AVIZEAZĂ ,  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                              SECRETAR  AL JUDEŢULUI,           

                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea, modificarea, completarea  și 

actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj;  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare 

regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacității administrative 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

- Prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, 

municipiilor și județelor; 

- Adresa Instituției Prefectului – Județul Gorj nr. 17552/12.12.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 16181/18.12.2017; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 203/28.11.2017 pentru modificarea 

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 

aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj. 

 

În baza prevederilor art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 (1) Începând cu data de 01.01.2018, se constituie Comisia specială pentru întocmirea, 

modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Județului Gorj, în următoarea structură funcțională: 

Președinte: 
Președintele Consiliului Județean Gorj 

Membri:   
- Secretarul Județului Gorj;  

- Directorul executiv al Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe; 

- Directorul executiv al Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, evidența 

patrimoniului și protecția mediului; 

- Directorul executiv al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice. 

 



(2) Componența nominală a comisiei prevăzute la alin. (1), corespunzătoare structurii 

funcționale, se asigură de către persoanele care dețin funcția respectivă în condițiile legii, la 

data întocmirii actelor comisiei speciale.   

(3) Secretarul Județului Gorj va îndeplini și atribuțiile de secretar al comisiei speciale 

prevăzute la alin. (1). 

 

Art. 2 Pentru îndeplinirea atribuțiilor, comisia specială prevăzută la art. 1 va fi sprijinită de 

către compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, instituțiile 

publice și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în subordinea Consiliului Județean 

Gorj, precum și de alte entități juridice care au în administrare, folosință gratuită sau 

concesiune bunuri aparținând domeniului public al Județului Gorj. 

 

Art. 3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj pentru a aproba prin 

dispoziție regulamentul de funcționare al comisiei speciale prevăzute la alin. (1). 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica: compartimentelor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, instituțiilor publice și societăților comerciale aflate sub autoritatea 

sau în subordinea Consiliului Județean Gorj, entităților juridice care au în administrare 

folosință gratuită sau concesiune bunuri aparținând domeniului public al Județului Gorj, 

precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

   

  

 

 

 

      PREŞEDINTE, 
 Cosmin-Mihai Popescu 

                                                                                                                              

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                               Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ____ 

Adoptată în ședința din _____________2017 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de _______consilieri 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ           

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea, 

modificarea, completarea  și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Județului Gorj 

 

 

 

Potrivit art. 21, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al unităților administrativ-teritoriale se întocmește și se modifică de comisii special 

constituite, conduse de președinții consiliilor județene, precum și de persoanele delegate 

de către aceștia. 

 

Pentru reglementarea modului unitar de întocmire a inventarului bunurilor care pot alcătui 

domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în conformitate cu 

prevederile legale, prin H.G. nr. 548/1999 au fost aprobate Normele tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public. 

 

Astfel, potrivit  art. II, pct. (1) și (2), lit. a) din aceste norme, consiliile județene, aprobă, 

prin hotărâre proprie, înființarea, funcționarea și organizarea comisiilor speciale pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județelor, ce vor avea 

următoarea componență:   

    Președinte:   

   - președintele consiliului județean  

    Membri:   

   - secretarul județului, care va fi și secretarul comisiei speciale;   

   - directorul Direcției programe-prognoze și buget-finanțe;   

   - directorul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice;   

   - directorul Direcției juridice. 

  

Prin adresa nr. 17552/12.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

16181/18.12.2017, Instituția Prefectului – Județul Gorj a solicitat consiliilor locale din 

județ și Consiliului Județean Gorj constituirea comisiilor speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-

teritoriale. 

 

Având în vedere prevederile legale incidente, prin raportare la organizarea aparatului de 

specialitate ale Consiliului Județean Gorj aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Gorj nr. 203/28.11.2017, prin proiectul de hotărâre se propune următoarea structură 

funcțională a Comisiei speciale pentru întocmirea, modificarea, completarea și 

actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj: 

Președinte: 

Președintele Consiliului Județean Gorj 



Membri:   

- Secretarul Județului Gorj;  

- Directorul executiv al Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe; 

- Directorul executiv al Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, evidența 

patrimoniului și protecția mediului; 

- Directorul executiv al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice. 

 

Componența nominală a comisiei, corespunzătoare structurii funcționale, se va asigura de 

către persoanele care dețin funcția respectivă în condițiile legii, la data întocmirii actelor 

comisiei speciale.   

 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor, comisia specială va fi sprijinită de către compartimentele 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, instituțiile publice și societățile 

comerciale aflate sub autoritatea sau în subordinea Consiliului Județean Gorj, precum și 

de alte entități juridice care au în administrare, folosință gratuită sau concesiune bunuri 

aparținând domeniului public al Județului Gorj. 

 

Regulamentul de funcționare al comisiei speciale urmează a fi aprobat de Președintele 

Consiliului Județean Gorj, prin dispoziție. 

 

Față de motivele invocate, solicit adoptarea proiectului de hotărâre privind constituirea 

Comisiei speciale pentru întocmirea, modificarea, completarea și actualizarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj, în forma prezentată.  

 

 

    INIŢIATOR, 

     PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea, modificarea, 

completarea  și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 

 

 

Prin proiectul de hotărâre se propune Consiliului Județean Gorj constituirea Comisiei speciale 

pentru întocmirea, modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Județului Gorj.  

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere și aprobare îl constituie: 

- Prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.    

Având în vedere și: 

- Adresa Instituției Prefectului – Județul Gorj nr. 17552/12.12.2017, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 16181/18.12.2017; 

- Prevederile H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 203/28.11.2017 pentru modificarea Organigramei, 

Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale 

Consiliului Județean Gorj, 

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. 

 

                                 
 
                        DIRECȚIA JURIDICĂ                                                         DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ,  

    ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE             DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE 
                          Director executiv,                                                               Director executiv,  
                            Marcău Costel                                        Stricescu Daniela 
 
 
 
                                                                                                                 Director executiv adjunct,                    Director executiv adjunct, 
                                                                                                                   Cimpoieru Cornel-Lucian                      Giurgiulescu Ileana-Claudia 
                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                        Șef serviciu,                                                  Șef serviciu, 

                                                                                                            Florescu Maria-Liliana                                    Ungureanu Victoria 
 


