
     ROMÂNIA                     Proiect, 

    JUDEŢUL GORJ                                                     AVIZEAZĂ,                          

    CONSILIUL JUDEŢEAN                                     SECRETAR  AL JUDEŢULUI,          

                                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini făcute de Fundația „SERA ROMÂNIA”, 

în interesul serviciilor sociale gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj 

 

 

Consiliul Județean Gorj; 

 

Având în vedere: 

-   Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun al Direcției juridice și dezvoltarea capacității 

administrative și al Direcției tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

-  Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

-  Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;  

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 111/2014 privind asocierea Județului Gorj cu 

Fundația „SERA ROMÂNIA” în vederea înființării, organizării și funcționării Centrului de 

Recuperare pentru Copilul cu Handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- Oferta de donație cu sarcină a Fundației „SERA ROMÂNIA”, autentificată sub nr. 

2826/03.08.2016 de notar public Silvana-Brîndușa Trofin, prelungită prin Actul adițional, 

autentificat sub nr. 2958/12.09.2017 de notar public Nicoleta Chirpisizu; 

 - Prevederile art.121, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 1011 – 1013 Noul Cod Civil.  

În temeiul art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 (1) Se acceptă oferta de donație cu sarcini făcută de Fundația „SERA ROMÂNIA”, 

autentificată sub nr. 2826/03.08.2016 de notar public Silvana-Brîndușa Trofin, prelungită prin 

Actul adițional, autentificat sub nr. 2958/12.09.2017 de notar public Nicoleta Chirpisizu, 

având ca obiect bunurile mobile descrise în tabelul denumit „Furnituri predate la Centrul de 

Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tg. Jiu”. 

  

(2) Se acceptă condițiile prevăzute în oferta de donație, constând în asumarea de către  

Consiliul Județean Gorj a următoarelor obligații:   

a) de a nu schimba destinația Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu 

Handicap Tg. Jiu, în următorii 10 (zece) ani; 

b) de a nu înstrăina bunurile mobile ce fac obiectul donației, în următorii 10 (zece) ani; 

c) de a nu schimba locația bunurilor mobile ce fac obiectul donației, în altă locație decât 

în cea a Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tg. Jiu, fără 

acordul scris al Fundației „SERA ROMÂNIA”. 

 

 



Art. 2 Acceptarea ofertei de donației se va realiza prin act autentic, în condițiile legii civile. 

 

Art. 3 Se aprobă plata de către Consiliul Județean Gorj a cheltuielilor notariale ocazionate de 

încheierea actului de donație în formă autentică. 

 

Art. 4  Preluarea bunurilor prevăzute la art. 1, alin. 1 se va face prin proces-verbal de predare-

primire, încheiat între Consiliul Județean Gorj și Fundația „SERA ROMÂNIA”, în termen de 

30 de zile de la încheierea actului de donație. 

 

Art. 5 Bunurile prevăzute la art. 1 se vor transmite în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare 

pentru Copilul cu Handicap Tg. Jiu, prin act adițional la contractul de dare în administrare în 

vigoare. 

 

Art. 6 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj – domnul Cosmin-Mihai 

Popescu, în calitate de reprezentant al județului Gorj, să semneze actul de donație prevăzut la 

art. 2, precum și actul adițional la contractul de dare în administrare prevăzut la art. 5.  

 

Art. 7 Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi comunicată Fundației „SERA ROMÂNIA” și Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 acceptarea unei oferte de donație cu sarcini făcute de Fundația 

„SERA ROMÂNIA”, în interesul serviciilor sociale gestionate de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 111/2014 s-a aprobat asocierea Județului 

Gorj cu Fundația „SERA ROMÂNIA” în vederea înființării, organizării și funcționării 

Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap, proiect de interes public județean care s-

a constituit fără personalitate juridică și care a funcționat în baza Convenției de asociere 

încheiată între cele două părți. 

  

Fundația SERA ROMANIA este o organizație neguvernamentala, non-profit, privată, 

înființata în 1996, care a acumulat o bogată experiență în domeniul protecției copilului și al 

promovării drepturilor copiilor, scopul acesteia fiind acela de a crea, organiza și dezvolta 

activități în favoarea copiilor aflați în dificultate: orfani, copii abandonați, copii neglijați și alți 

copii în dificultate. 

 

Obiectul Convenției de asociere încheiat între Județul Gorj și Fundația „SERA 

ROMÂNIA” a constat în efectuarea tuturor actelor și faptelor necesare înființării, organizării și 

funcționării Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap. 

 

În concret, prin convenția de asociere, Fundația „SERA ROMÂNIA” s-a obligă: 

- să proiecteze și să execute lucrările de construire și dotare a Centrului de Recuperare 

pentru Copilul cu Handicap; 

- să suporte integral cheltuielile necesare construirii și amenajării imobilului destinat 

Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap; 

- să transmită în proprietatea Județului Gorj imobilul realizat, precum și bunurile mobile 

alcătuind dotarea Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap.  

 

Potrivit angajamentului asumat de către Consiliul Județean Gorj, transmiterea bunurilor 

imobile și mobile va fi afectată de sarcina înființării, organizării, funcționării şi dezvoltării 

centrului de recuperare pentru copilul cu handicap, precum și a utilizării imobilului respectiv 

numai cu destinația de centru de recuperare pentru copilul cu handicap pentru o perioada de 10 

ani, activitate ce a fost monitorizată de Fundație cel puțin un an, timp în care ea va continua să  

sprijine Județul în implementarea proiectului. 

 

În acest sens, prin prezentul proiect de hotărâre se propune acceptarea ofertei de donație 

cu sarcină a Fundației „SERA ROMÂNIA”, autentificată sub nr. 2826/03.08.2016 de notar 

public Silvana-Brîndușa Trofin, prelungită prin Actul adițional, autentificat sub nr. 

2958/12.09.2017 de notar public Nicoleta Chirpisizu, având ca obiect  bunurile mobile descrise 

în tabelul denumit „Furnituri predate la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu 

Handicap Tg. Jiu”, prevăzute în Anexa. 

 

Condițiile prevăzute în oferta de donație constau în asumarea de către Consiliul 

Județean Gorj a următoarelor obligații:   

a) de a nu schimba destinația Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu 

Handicap Tg. Jiu, în următorii 10 (zece) ani; 



b) de a nu înstrăina bunurile mobile ce fac obiectul donației, în următorii 10 (zece) ani; 

c) de a nu schimba locația bunurilor mobile ce fac obiectul donației, în altă locație decât 

în cea a Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tg. Jiu, fără 

acordul scris al Fundației „SERA ROMÂNIA”. 

 

În conformitate cu prevederile art. 121, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corelat cu 

art. 1011 – 1013 Noul Cod Civil, acceptarea donației și a condițiilor impuse de donator se 

aprobă prin hotărâre a consiliului județean, urmând a se încheia ulterior act autentic, în 

condițiile legii civile. 

 

Cheltuielile notariale ocazionate de încheierea actului de donație în formă autentică 

urmează a fi suportate din bugetul propriu al județului Gorj. 

 

Preluarea bunurilor donate se va face prin proces-verbal de predare-primire, încheiat 

între Consiliul Județean Gorj și Fundația „SERA ROMÂNIA”, în termen de 30 de zile de la 

încheierea actului de donație, aceste bunuri urmând a fi transmite în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, pentru Centrul de Recuperare și 

Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tg. Jiu (redenumit conform H.G. nr. 867/2015, prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/07.09.2017, în Centrul de zi de recuperare pentru 

copii cu dizabilități Tg-Jiu), prin act adițional la contractul de dare în administrare în vigoare. 

 

De asemenea, prin proiectul de hotărâre se propune împuternicirea președintelui 

Consiliului Județean Gorj, în calitate de reprezentant al județului Gorj, pentru a semna actul de 

donație, precum și actul adițional la contractul de dare în administrare.   

 

Față de aceste considerente, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind acceptarea 

ofertei de donație cu sarcină a Fundației „SERA ROMÂNIA”, autentificată sub nr. 

2826/03.08.2016 de notar public Silvana-Brîndușa Trofin, prelungită prin Actul adițional, 

autentificat sub nr. 2958/12.09.2017 de notar public Nicoleta Chirpisizu, în forma prezentată.  

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE 

Cosmin-Mihai Popescu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative 

Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe 

 

 

           RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini făcute de Fundația 

„SERA ROMÂNIA”, în interesul serviciilor sociale gestionate de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

Prin proiectul de hotărâre se propune Consiliului Județean Gorj acceptarea ofertei de 

donație cu sarcini făcute de Fundația „SERA ROMÂNIA”, autentificată sub nr. 

2826/03.08.2016 de notar public Silvana-Brîndușa Trofin, prelungită prin Actul adițional, 

autentificat sub nr. 2958/12.09.2017 de notar public Nicoleta Chirpisizu, având ca obiect  

bunurile mobile descrise în tabelul denumit „Furnituri predate la Centrul de Recuperare și 

Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tg. Jiu”. 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl 

constituie: 

- Prevederile art.121, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 1011 – 1013 Noul Cod Civil.  

Având în vedere și: 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 111/2014 privind asocierea Județului Gorj cu 

Fundația „SERA ROMÂNIA” în vederea înființării, organizării și funcționării Centrului de 

Recuperare pentru Copilul cu Handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- Oferta de donație cu sarcină a Fundației „SERA ROMÂNIA”, autentificată sub nr. 

2826/03.08.2016 de notar public Silvana-Brîndușa Trofin, prelungită prin Actul adițional, 

autentificat sub nr. 2958/12.09.2017 de notar public Nicoleta Chirpisizu. 

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. 

 

               

           DIRECTOR EXECUTIV,                                            DIRECTOR EXECUTIV, 

                      Costel Marcău                                                               Daniela Stricescu 

                                                             

 


