
ROMÂNIA                   Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                                      AVIZEAZĂ ,                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN                        SECRETAR  AL JUDEŢULUI,           

                                              Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
                                                                                          

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj  
 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive; 

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

și Direcția juridică şi dezvoltarea capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;  

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

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

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile Noului Cod Civil; 

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

municipiilor, orașelor şi comunelor din județul Gorj, modificată prin H.G. nr. 72/2015; 

- Prevederile 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 H.C.J. nr. 17/19.02.2008 privind aprobarea propunerii de încadrare a drumului județean DJ 

605 limită Jud. Dolj – Crușeț – Hurezani (DN 67B) în categoria funcțională a drumurilor de interes 

național, precum și pentru transmiterea acestui bun imobil din domeniul public al județului Gorj și 

administrarea Consiliului Județean Gorj în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului 

Transporturilor; 

- Prevederile H.G. nr. 475/07.05.2008 privind preluarea unor sectoare de drum județean din domeniul 

public al județului Dolj și al județului Gorj și din administrarea Consiliului Județean Dolj și Consiliului 

Județean Gorj în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea 

realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a activităților 

de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestora în 

categoria funcțională a drumurilor naționale; 

- Documentația cadastrală nr. 40585/2010 pentru intabularea dreptului de proprietate publică în favoarea 

Consiliului Judeţean Gorj; 

- Referatul nr. 3439/20.03.2017 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al 

Județului Gorj pentru imobilul Spitalul Județean Gorj - Clădire 2 din str. T. Vladimirescu, nr. 32, 

municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj; 

 

În temeiul art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 - Poziţia nr. II.2.I (Capitolul II "Terenuri în care îşi desfăşoară activitatea instituţii publice de 

interes judeţean", Subcapitolul 2 "Clădiri servicii publice", litera I – Spitalul Județean de Urgență Târgu-



Jiu), punctul 2 - Clădire 2 situată în municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32, judeţul Gorj, 

din Anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Gorj", se modifică 

conform prevederilor din anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se abrogă poziția nr. I. 1 – “Drum județean DJ 605” din Anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al judeţului Gorj", imobil încadrat în categoria funcțională a drumurilor de 

interes național conform H.G. nr. 475/2008. 

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. 5 - 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 ședința din data de _______2017   

cu un număr de _________ voturi 

din totalul numărului de consilieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA  

la HCJ nr. ___ din 31.03.2017                                      

 

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 

I) SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU 

 

    PREŞEDINTE,        

                         Cosmin-Mihai Popescu                                                               CONTRASEMNEAZĂ,                                  

                                           SECRETAR JUDEȚ,                                                                              

              Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

Nr. 

crt. 

Cod de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

- lei -  

Situaţia juridică actuală 

 

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

2 1.6.2. Clădire 2 Judeţul Gorj, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 32, Târgu-Jiu 

1) C1 - Clădire spital P+1E, Sc = 392 mp, Sd = 784 mp;  

2) C2 - Clădire spital P+4E, Sc= 286 mp, Sd = 932 mp;  

3) C3 - Clădire spital P+1E, Sc = 1.546 mp, Sd = 3.002 mp;  

4) C4 - Clădire spital P+1E, Sc = 278 mp, Sd = 556 mp;  

5) C5 - Anexă P+1E- generator electric și pasaj de trecere la 

nivelul etaj I, Sc = 40 mp; Sd = 96 mp; 

6) C6 - Clădire spital D+P+5E, S demisol = 390 mp, Sc = 1.364 

mp, Sd = 6.106 mp;  

7) C7- Clădire spital P+2E, Sc = 331 mp, Sd = 993 mp;  

8) C8 - Construcţie specială, Sc = 66 mp, Sd = 66 mp;   

9) C9 - Post trafo pentru generare curent electric, Sc= 56 mp, 

Sd = 56 mp;  

10) C10 - Staţie fluide medicinale, Sc = 31 mp, Sd = 31 mp;  

11) C11 - Camere pompe, Sc = 42 mp, Sd = 42 mp;  

12) C12 - Bazin apă, Sc = 52 mp, Sd = 52 mp;  

13) C13 – Platformă betonată pentru panouri solare, Sc = 130 

mp, Panouri solare executate în cadrul Proiectului "Energia 

solară, o alternativă pentru viitor" = 32 buc.;  

14) Teren aferent St = 8.071 mp. 

 

1) -13) -2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) - 2011 

 

1) + 2) + 3) = 

14.126.174,17 

 

 

 4) + 5) + 6) + 7) 

= 10.384.150,04 

 

 

 

8) 43,03  

9) 81,99 

 

10) 51,17 

11) + 12) = 

932.391,29 

13) 748.323,53   

 

 

14) 524.375,05  

Total: 

26.715.590,27 

Domeniul public al Judeţului Gorj, 

conform H.C.J. nr. ____/31.03.2017; 

H.G. nr. 72/2015 pentru modificarea 

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

Nr. cadastral 40585, CF 40585 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc 

domeniul public al Județului Gorj 

 
 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al judeţului Gorj, atestat prin HG. nr. 973/2002.  

 

În urma analizei documentației tehnice transmise de către prestatorul serviciilor de proiectare, faza – 

D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, s-au efectuat măsurători, constatându-se diferențe 

de suprafață la construcțiile din incinta imobilului - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, Clădire 2 

situată în municipiul Târgu - Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32, județul Gorj, față de datele de identificare 

înscrise în HG nr. 973/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru acest imobil. 

 

Documentația tehnico-economică – faza D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiție 

“Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, 

urmează a fi depusă în vederea obținerii de fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020. În acest sens, realizarea procedurii de atestare a modificărilor intervenite la bunul 

înscris la poziția respectivă din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Gorj, se 

circumscrie condițiilor obligatorii impuse prin Ghidul specific al solicitantului pentru Programul 

Operațional Regional 2014-2020. 

 
Astfel, pentru a asigura exactitatea elementelor de identificare a bunului care va face obiectul  proiectului 

“Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” 

ce va fi depus în vederea obținerii de fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 

2014-2020, se impune modificarea poziţiei nr. II. 2. I. - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, punctul 

2 - Clădire 2 situată în municipiul Târgu – Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32, județul Gorj, conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

 

Totodată, întrucât prin H.C.J. nr. 17/19.02.2008 a fost aprobată propunerea de încadrare a drumului 

județean DJ 605, prevăzut la poziția I.1 din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Gorj, în categoria funcțională a drumurilor de interes național și transmiterea acestui bun imobil 

din domeniul public al Județului Gorj în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului 

Transporturilor, iar prin H.G. nr. 475/07.05.2008 s-a aprobat preluarea acestui drum județean din 

domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului 

Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din 

România S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și 

încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale, se impune scoaterea din inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj a imobilul prevăzut la poziția nr. I. 1 – “Drum 

județean DJ 605”. 

 

Față de cele prezentate, propun adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea inventarului 

bunurilor ce 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 pentru modificarea inventarului bunurilor  

ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 
 
 

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă modificarea poziţiei nr. II. 2. I. denumită “Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, punctul 2 - Clădire 2 situată în municipiul Târgu – Jiu, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 32, județul Gorj” și abrogarea poziției nr. I. 1 – “Drum județean DJ 605”, din inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Gorj, atestat prin HG. nr. 973/2002. 
 

În urma măsurătorilor de specialitate efectuate, în urma analizei documentației tehnice transmise de către 

prestatorul serviciilor de proiectare, faza – D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiție 

„Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, s-

au constatat diferențe de suprafață la construcțiile din incinta imobilului - Spitalul Județean de Urgență 

Târgu Jiu, Clădire 2 situată în str. Tudor Vladimirescu, nr. 32, Târgu - Jiu, judeţul Gorj, față de datele de 

identificare înscrise în HG nr. 973/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru acest imobil.  

Astfel, pentru a asigura exactitatea elementelor de identificare a bunului care va face obiectul  proiectului 

“Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” 

ce va fi depus în vederea obținerii de fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 

2014-2020, se impune modificarea poziţiei nr. II. 2. I. - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, punctul 

2 - Clădire 2 situată în municipiul Târgu – Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32, județul Gorj, conform 

anexei la prezenta hotărâre. 
 

Totodată, întrucât prin H.C.J. nr. 17/19.02.2008 a fost aprobată propunerea de încadrare a drumului 

județean DJ 605, prevăzut la poziția I.1 din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Gorj, în categoria funcțională a drumurilor de interes național și transmiterea acestui bun imobil 

din domeniul public al Județului Gorj în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului 

Transporturilor, iar prin H.G. nr. 475/07.05.2008 s-a aprobat preluarea acestui drum județean din 

domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului 

Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din 

România S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și 

încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale, se impune scoaterea din inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj a imobilul prevăzut la poziția nr. I. 1 – “Drum 

județean DJ 605”. 
 

Astfel, având în vedere temeiul legal ce a stat la baza întocmirii proiectului de hotărâre supus spre 

dezbatere și aprobare, respectiv: 

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile Noului Cod Civil probat prin Legea nr. 287/2009; 

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

municipiilor, orașelor şi comunelor din județul Gorj, 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;  

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

- Prevederile H.C.J. nr. 17/19.02.2008 privind aprobarea propunerii de încadrare a drumului județean DJ 

605 limită Jud. Dolj – Crușeț – Hurezani (DN 67B) în categoria funcțională a drumurilor de interes 

național, precum și pentru transmiterea acestui bun imobil din domeniul public al județului Gorj și 

administrarea Consiliului Județean Gorj în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului 

Transporturilor; 



- Prevederile H.G. nr. 475/07.05.2008 privind preluarea unor sectoare de drum județean din domeniul 

public al județului Dolj și al județului Gorj și din administrarea Consiliului Județean Dolj și Consiliului 

Județean Gorj în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea 

realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a activităților 

de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestora în 

categoria funcțională a drumurilor naționale, 

 

considerăm că, proiectul de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce 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, 

     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 

 

 

 

 
 

 


