
ROMÂNIA                                     Proiect, 
JUDEŢUL GORJ                                                        AVIZEAZĂ ,                                 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                          SECRETAR  AL JUDEŢULUI,            
                                                                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea 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 – Serviciul evidență 
patrimoniu, monitorizare proiecte și servicii comunitare de utilități publice și  Direcţia juridică şi dezvoltarea capacității 
administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  
- 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; 
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 
- 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 și art. 863, lit. f) 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 și completările ulterioare;  
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea  Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 
- H.C.J. nr. 45 din 08.12.2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj prin 
comasarea Direcției Județene de Asistență Socială Gorj și a Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Gorj; 
- H.C.J. nr. 94 din 29.11.2013 pentru aprobarea Organigramei, Ștatului defuncții și Regulamentului de organizare și funcționare 
ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 
- Documentaţiile cadastrale pentru intabularea dreptului de proprietate;  
- Referatul nr. 7630 din 22.06.2017, întocmit de Serviciul evidență patrimoniu, monitorizare proiecte şi servicii comunitare de 
utilității 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 – Poziţia nr. II.2.A (Capitolul II "Terenuri în care îşi desfăşoară activitatea instituţii publice de interes judeţean", 
Subcapitolul 2 "Clădiri servicii publice", litera A – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj), punctul 2 - 
Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Târgu-Jiu situat în municipiul Târgu Jiu, strada 23 August, nr. 24, 
judeţul Gorj, prevăzută în Anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Gorj" la H.G. nr. 973/2002, 
se modifică conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2 – Poziția nr. VIII – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu situat în municipiul Târgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 
34, judeţul Gorj, prevăzută în Anexa 1 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Gorj” la H.G. nr. 
973/2002, modificată și completată prin H.G. nr. 1268/2005, se modifică conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul 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. 4 – Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, împreună cu Instituția Prefectului Județului 
Gorj, vor iniția proiectul de hotărâre de Guvern privind atestarea modificărilor şi completărilor intervenite în inventarul bunurilor 
care aparțin domeniului public al Județului Gorj, prevăzute la art. 1 și art. 2. 
 

        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 

 
 



ANEXA NR. 1  
la H.C.J. Gorj nr. _____ din 29.06.2017 

 

 

 

Modificări la Anexa nr. 1 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Gorj” 

II. Terenuri în care îşi desfăşoară activitatea instituţii publice de interes judeţean 

2. Clădiri servicii publice 

A) DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ 
Punctul 2 - Complexul de Servicii Alternative la Protecția Rezidențială Târgu – Jiu 

 

 
Nr. 

crt 

Cod de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Anul dobândirii 

sau, după caz al 

dării în folosință 

Valoare 

Inventar 

-lei- 

Situația juridică actuală 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 1.6.2. Complexul de 

servicii 

alternative la 

protecția 

rezidențială 

Târgu-Jiu 

Județul Gorj, municipiul Târgu- Jiu, str. 23 

August, nr. 24 

1) C1 – Sediu central P+1, Sc=387 mp, 

Sd=774 mp; 

2) C2 – Centrală termică, Sc=13 mp, Sd=13 

mp; 

3) C3 – Magazie, Sc=14 mp, Sd=14 mp; 

4) C4 – Anexă, Sc=24 m, Sd=24 mp; 

5) Panouri solare executate în cadrul 

proiectului „Energia solară, o alternativă 

pentru viitor” = 10 buc.; 

6) Teren aferent St=1762 mp. 

 

Număr cadastral – 7143/2009 

 

 

1) 2002 

2) - 4) 2009 

 

 

 

 

5) 2011 

 

 

6) 2002 

 

1)+2)+3)+4) = 

1.469.382,10 

 

 

 

 

 

5) 239.003,57 

 

 

6) 246.461,00 

Total:  

1.954.846,67 

 

Domeniul public al Judeţului Gorj, 

conform H.C.J. nr. ____/29.06.2017; 

 

 H.G. nr. 973/2002;  

 

Cartea funciară nr. 39582/2009 

 

   

 

    PREȘEDINTE,                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

Cosmin – Mihai Popescu                             SECRETAR JUDEȚ, 

                                      Cristina – Elena Rădulea – Zamfirescu 

 



 

ANEXA NR. 2  
la H.C.J. Gorj nr. _____ din 29.06.2017 

 

Modificări la Anexa nr. 1 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Gorj” 

VIII. CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TÂRGU - JIU 

 

 

Nr. 

crt 

Cod de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Anul 

dobândirii sau, 

după caz al 

dării în 

folosință 

Valoare 

Inventar 

-lei- 

Situația juridică actuală 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
VIII. 1.6.2. Centrul Școlar 

pentru Educație 

Incluzivă Târgu 

- Jiu 
 

Județul Gorj, municipiul Târgu - Jiu, str. 

Dumbrava, nr. 34 

1) C1 – Etajul I al imobilului + Etajul II al 

imobilului, din P+3; Sc=588 mp; Sd=1176 

mp (etaj I + etaj II); 

2) C2 – Clădire Școala Specială P+1, 

Sc=955 mp; Sd=1910 mp; 

3) C5 – Cabină portar, Sc=14 mp; Sd=14 

mp; 

4) Teren aferent St = 8218 mp 

 

Număr cadastral – 6490/2009 

 

 

1)-2) 2000 

 

 

 

3) 2011 

4) 2000 

 

 

1) 308.324,94 

 

 

2) 719.682,87 

 

3) 3.367,75 

 

4) 1.165.036,49 

Total: 

2.196.412,05 

 

Domeniul public al Judeţului 

Gorj, conform H.C.J. nr. 

____/29.06.2017;  

H.G. nr. 1268/2005 pentru 

modificarea și completarea 

Anexei 1 la H.G. nr. 973/2002;  

 

Cartea funciară nr. 38098/2009 

 
 
 

PREŞEDINTE,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
Cosmin-Mihai Popescu                                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor  

care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 
 
 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea unor poziții din inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Judeţului Gorj, atestat prin HG. nr. 973/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 
poziția nr. II.2.A – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, punctul 2 - Complexul de servicii 
alternative la protecția rezidențială Târgu-Jiu și poziția nr. VIII - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu - Jiu. 
 
În urma măsurătorilor de specialitate efectuate pentru imobilul din municipiul Târgu-Jiu, str. 23 August, nr. 24, județul 
Gorj, în care funcționează Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Târgu-Jiu din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică care gestionează buna funcționare a 
sistemului serviciilor sociale de interes județean, aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj și pentru imobilul din 
municipiul Târgu-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, județul Gorj, în care funcționează complexe din cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu – Jiu, s-au 
constatat diferențe față de datele de identificare înscrise în H.G. nr. 973/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, la Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Târgu-Jiu și la Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Târgu – Jiu. 
 
Astfel, având în vedere înscrierile prevăzute în cartea funciară nr. 39582 și în cartea funciară nr. 38098, emise de 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, se impune modificarea poziției nr. II.2.A - Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, punctul 2 - Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Târgu-Jiu, 
situat în municipiul Târgu – Jiu, str. 23 August, nr. 24, județul Gorj, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de 
hotărâre. respectiv a poziţiei nr. VIII – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu – Jiu, situat în municipiul Târgu 
– Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, județul Gorj, conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre. 
 
Realizarea procedurii de atestare a modificărilor intervenite la bunurile înscrise la pozițiile respective din inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al județului Gorj, se circumscrie condițiilor obligatorii impuse prin Legea nr. 
213/1999 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Facem precizarea că, bunurile imobile la care se face referire în prezentul proiect de hotărâre, nu fac obiectul unor 
cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau restituire, depuse în temeiul actelor normative cu 
caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod 
abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul 
vreunui litigiu. 
 
Faţă de aceste motive şi având în vedere atribuţiile Consiliului Judeţean Gorj privind gestionarea patrimoniului 

Judeţului Gorj, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul 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 privind completarea inventarului bunurilor  

care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 
 
 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea unor poziții din inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Judeţului Gorj, atestat prin HG. nr. 973/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 
poziția nr. II.2.A – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, punctul 2 - Complexul de servicii 
alternative la protecția rezidențială Târgu-Jiu și poziția nr. VIII - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu - Jiu. 
 
În urma măsurătorilor de specialitate efectuate pentru imobilul din municipiul Târgu-Jiu, str. 23 August, nr. 24, județul 
Gorj, în care funcționează Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Târgu-Jiu din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică care gestionează buna funcționare a 
sistemului serviciilor sociale de interes județean, aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj și pentru imobilul din 
municipiul Târgu-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, județul Gorj, în care funcționează complexe din cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu – Jiu, s-au 
constatat diferențe față de datele de identificare înscrise în H.G. nr. 973/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, la Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Târgu-Jiu și la Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Târgu – Jiu.  
 
Realizarea procedurii de atestare a modificărilor intervenite la bunurile înscrise la pozițiile respective din inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al județului Gorj, se circumscrie condițiilor obligatorii impuse prin Legea nr. 
213/1999 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Sub aspectul evidențierii acestor categorii de bunuri în patrimoniul Judeţului Gorj, sunt incidente prevederile: art. 91, 
alin. 1, lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; art. 3, alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; art. 858 și art. 863, lit. f) din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 
documentațiilor cadastrale existente. 
 
Având în vedere cele precizate, considerăm că, proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul 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 ADJUNCT,                                         Costel  Marcău                                                             
              Cornel – Lucian Cimpoieru 

 
                          

ŞEF SERVICIU,        
   Evidenţă patrimoniu, monitorizare proiecte             
      şi servicii comunitare de utilităţi publice       

              Maria Liliana Florescu 

 

 
 Compartimentul evidență patrimoniu public și privat, 

 George – Ștefan Buzatu 

 

 
 
 
 


