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

HOTĂRÂRE 
pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean nr. 82/25.10.2011 privind darea în folosinţă 
gratuită a terenului în suprafaţă de 3.393 mp, Casei Judeţene de Pensii Gorj, cu modificările ulterioare 
 
Consiliul Județean Gorj, 
Având în vedere:  
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;  
- Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnico-Economice, Dezvoltare Regională și Relații Externe și 
Direcţia Juridică și Dezvoltarea Capacităţii Administrative; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 82/25.10.2011 privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă 
de 3393 mp, Casei Judeţene de Pensii Gorj; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 124/30.09.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj 
nr. 82/2011 privind darea în folosință gratuită a unui teren Casei Județene de Pensii Gorj; 
- Adresa nr. 5543/07.02.2017 transmisă de Casa Județeană de Pensii Gorj, înregistrată la Consiliul Județean 
Gorj sub nr. 1628/08.02.2017;  
- Adresa nr. 1/1628/08.02.2017 transmisă de Consiliul Județean Gorj către Casa Județeană de Pensii Gorj; 
- Adresa nr. 7732/20.02.2017 transmisă de Casa Județeană de Pensii Gorj, înregistrată la Consiliul Județean 
Gorj sub nr. 2267/22.02.2017; 
- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. c) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 866 și art. 874, alin. (3) din Noul Cod Civil; 
În baza prevederilor art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri încetează dreptul de folosinţă cu titlu gratuit acordat Casei 

Judeţene de Pensii Gorj asupra imobilului - teren în suprafaţă de 2.104 mp, situat în municipiul Târgu-Jiu, str. 

A.I. Cuza, judeţul Gorj, aparţinând domeniului public al judeţului Gorj.  

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 

82/25.10.2011 cu modificările ulterioare. 

Art. 3. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, 

precum și Casei Judeţene de Pensii Gorj. 

 (2) Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Gorj. 

 
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 încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean nr. 82/25.10.2011 
privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3.393 mp, Casei Judeţene de Pensii Gorj, 

cu modificările ulterioare 
 
 

Prin prezentul proiect de hotărâre se supune aprobării încetarea dreptului de folosință cu titlu gratuit stabilit în 

favoarea Casei Judeţene de Pensii Gorj, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 82/25.10.2011, cu modificările 

aduse prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 124/30.09.2014. 

 

În concret, prin actele administrative emise de autoritatea menționată mai sus s-a atribuit în folosință Casei 

Judeţene de Pensii Gorj, suprafața de teren de 3.393 mp, evidențiat în domeniul public al județului, diminuată 

ulterior cu suprafața de 1.235 mp, pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii 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. 

 

Prin adresele nr. 5543/07.02.2017 și nr. 7732/20.02.2017 transmise de Casa Județeană de Pensii Gorj, 

înregistrate la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1628/08.02.2017 și nr. 2267/22.02.2017, s-a comunicat intenția 

de renunțare la dreptul de folosinţă gratuită acordat asupra imobilului – teren în suprafață de 2.104 mp, situat în 

municipiul Târgu-Jiu, str. A.I. Cuza, judeţul Gorj și aparţinând domeniului public al Judeţului Gorj. 

 

În aceste condiții, s-au creat premisele încetării dreptului de folosinţă gratuită acordat Casei Judeţene de Pensii 

Gorj asupra imobilului - teren în suprafaţă de 2.104 mp, situat în municipiul Târgu-Jiu, str. A.I. Cuza, judeţul Gorj, 

aparţinând domeniului public al judeţului Gorj. 

 

Prin raportare la situația prezentată, propun Consiliului Judeţean Gorj adoptarea proiectului de hotărâre pentru 

încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean nr. 82/25.10.2011 privind darea în folosinţă gratuită a 

terenului în suprafaţă de 3.393 mp, Casei Judeţene de Pensii Gorj, cu modificările ulterioare, 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 încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean nr. 82/25.10.2011 
privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3.393 mp, Casei Judeţene de Pensii Gorj, 

cu modificările ulterioare 
  
        

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă încetarea dreptului de folosință cu titlu gratuit stabilit în 
favoarea Casei Judeţene de Pensii Gorj, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 82/25.10.2011, cu modificările 
ulterioare, asupra imobilului - teren în suprafaţă de 2.104 mp, situat în municipiul Târgu-Jiu, str. A.I. Cuza, judeţul 
Gorj, evidențiat în domeniul public al Judeţului Gorj. 
 

Prin adresele nr. 5543/07.02.2017 și nr. 7732/20.02.2017 transmise de Casa Județeană de Pensii Gorj și 
înregistrate la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1628/08.02.2017 și nr. 2267/22.02.2017, se comunică intenția de 
renunțare la dreptul de folosinţă gratuită acordat asupra imobilului – teren în suprafață de 2.104 mp, situat în 
municipiul Târgu-Jiu, str. A.I. Cuza, judeţul Gorj și aparţinând domeniului public al Judeţului Gorj. 
 
În aceste condiții, s-au creat premisele încetării dreptului de folosinţă gratuită acordat Casei Judeţene de Pensii 
Gorj asupra imobilului - teren în suprafaţă de 2.104 mp, situat în municipiul Târgu-Jiu, str. A.I. Cuza, judeţul Gorj, 
aparţinând domeniului public al judeţului Gorj. 
 

Având în vedere temeiul legal ce a stat la baza întocmirii prezentului proiect de hotărâre supus aprobării, 
respectiv: 
- prevederile art. 91, alin. (1), lit. c) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 866 și art. 874, alin. (3) din Noul Cod Civil, 
 

precum și aspectele mai sus invocate, apreciem că, proiectul de hotârâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii 
Consiliului Județean nr. 82/25.10.2011 privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3.393 mp, 
Casei Judeţene de Pensii Gorj, cu modificările ulterioare, 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 
 


