ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR.339
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Gorj
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu
Având în vedere:
Prevederile art. 94, alin.1 şi 3 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.106, alin.1 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:
Articol unic. -Se convoacă Consiliul Judeţean Gorj în şedinţă ordinară în data de
18.06.2009, ora 10.00, în sala ,,A” a Palatului Administrativ Gorj, cu următoarea ordine de
zi:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu
această destinaţie în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2009;
2. Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri mobile
disponibile aflate în patrimoniul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a
Activităţilor de Salubrizare Gorj;
3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind gestionarea şi
administrarea unui imobil-construcţie situat în incinta Centrului Militar Judeţean Gorj;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru
Protecţia Copilului Gorj;
5. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj privind modul de îndeplinire a
atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj în anul 2008.

Dată astăzi 11.06.2009

PREŞEDINTE
ION CĂLINOIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT,

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei
Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj
Consiliul Judeţean Gorj;
Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Referatul întocmit de secretarul judeţului Gorj;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală;
- Hotărârea nr. 59 din 19.09.2005 a Consiliului Judeţean Gorj privind reorganizarea Comisiei
Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj, cu modificările şi completările ulterioare;
- Adresa nr. 1958 din 01.05.2009 a Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Gorj, înregistrată la
Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 5196 din 02.06.2009;
- Prevederile art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 4, alin.2 coroborate cu prevederile art. 5 şi 8 din HG nr. 1437/2004 privind
organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului.
În temeiul art. 97, alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se modifică componenţa Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj, organ de
specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, prin înlocuirea domnului Vasile Picioruşi cu doamna Clara
Stănoiu – director coordonator în cadrul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Gorj.
Art.2 Secretarul judeţului Gorj şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

Nr. ____
Adoptată în şedinţa din ______ 2009
Cu un număr de ____ voturi
Din totalul numărului de consilieri.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR JUDEŢ,
Zoica Zamfirescu

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj
În conformitate cu prevederile art. 1 din HG nr. 1437/2004 privind organizarea şi
metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, Comisia este organul de
specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeţean, cu activitate decizională în
materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
Modificarea componenţei Comisiei se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Gorj, la
propunerea secretarului judeţului.
Potrivit art. 5 din H.G. nr. 1437/2004, comisia este alcătuită din 7 persoane şi are
următoarea componenţă:
a) preşedinte - secretarul general al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului
Bucureşti;
b) vicepreşedinte - directorul general al Direcţiei. Acesta poate delega atribuţiile care îi
revin directorului general adjunct care coordonează activităţile de protecţie a drepturilor
copilului;
c) un medic specialist pediatru, desemnat de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv
a municipiului Bucureşti;
d) un psihopedagog cu experienţă în educaţia specială, desemnat de inspectoratul şcolar
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
e) un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliţie;
f) reprezentantul direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale;
g) un reprezentant al organismelor private acreditate, propus de secretarul general al
judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti.
În temeiul art. 5 din HG nr. 1437/2004, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Gorj,
prin adresa nr. 1958 din 01.05.2009 a solicitat Consiliului Judeţean Gorj înlocuirea domnului
Vasile Picioruşi cu doamna Clara Stănoiu – director coordonator în cadrul Direcţiei de Muncă
şi Protecţie Socială Gorj, ca membru în Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Gorj.
Faţă de motivele arătate mai sus, propunem Consiliului Judeţean Gorj adoptarea
proiectului de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului
Gorj, în forma prezentată.

INIŢIATOR PROIECT,
PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
DIRECŢIA JURIDICĂ
ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj
modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj, în sensul
înlocuirii domnului Vasile Picioruşi cu doamna Clara Stănoiu – director coordonator în
cadrul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Gorj.
În conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea
şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, înfiinţarea,
componenţa şi modificarea componenţei Comisiei se aprobă prin hotărâre a consiliului
judeţean, la propunerea secretarului judeţului.
Prin adresa nr. 1958 din 01.05.2009, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Gorj
a solicitat Consiliului Judeţean Gorj înlocuirea domnului Vasile Picioruşi cu doamna
Clara Stănoiu – director coordonator în cadrul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială
Gorj, ca membru în Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Gorj.
Considerăm că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea
prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem Consiliului Judeţean Gorj
adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Margareta Merfu

Consiliul Judeţean Gorj
Secretarul judeţului
REFERAT
Zoica Zamfirescu, secretarul judeţului Gorj, în legătură cu exercitarea atribuţiilor
prevăzute de art. 4, 5 şi 8 din HG nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, refer următoarele:
Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Gorj a fost reorganizată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59 din 19.09.2005, cu modificările şi
completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea
şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, înfiinţarea,
componenţa şi modificarea componenţei Comisiei se aprobă prin hotărâre a consiliului
judeţean, la propunerea secretarului judeţului.
Potrivit art. 5 din H.G. nr. 1437/2004, din componenţa comisiei face parte, în
calitate de membru, şi reprezentantul direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate
socială judeţene, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.
Prin adresa nr. 1958 din 01.05.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub
nr. 5196 din 02.06.2009, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Gorj a solicitat
înlocuirea domnului Vasile Picioruşi cu doamna Clara Stănoiu – director coordonator în
cadrul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Gorj, ca membru în Comisia Judeţeană
pentru Protecţia Copilului Gorj.
În atare situaţie, potrivit art. 4 şi 5 din HG nr. 1437/2004 propunem consiliului
judeţean să adopte o hotărâre de modificare a componenţei Comisiei în sensul arătat
mai sus.
SECRETAR JUDEŢ,
ZOICA ZAMFIRESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Proiect,

HOTĂRÂRE
privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri mobile disponibile aflate în patrimoniul Serviciului Judeţean
de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj
Consiliul Judeţean Gorj
Având în vedere:
- Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj;
- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Referatul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj nr. 358
din 16.06.2009;
- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. c şi alin. 4, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza art. 97, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) – Se aprobă preluarea din patrimoniul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a
Activităţilor de Salubrizare Gorj în patrimoniul judeţului Gorj a bunurilor mobile prevăzute în Anexa 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bunurile mobile prevăzute la alin. (1) se transmit în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Gorj pentru Complexul de servicii comunitare, cu secţii protejate, pentru
recuperare-reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti.
(3) Transmiterea în administrare a bunurilor prevăzute la alin. 1 se va face pe bază de protocol, care se
va încheia în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 2 – Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, Serviciul Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

Nr. ....
Adoptată în şedinţa din ……... 2009
Cu un număr de ........ voturi
Din numărul total de ........ consilieri

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR JUDEŢ,
Zoica Zamfirescu

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri mobile disponibile aflate în
patrimoniul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj

În urma realizării procedurilor de licitaţie publică privind valorificarea unor mijloace fixe evidenţiate în
patrimoniul său, Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj a informat
Consiliul Judeţean Gorj că o parte din acestea nu au putut fi vândute în condiţiile stabilite prin Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 79/2007.
În concret, este cazul unor utilaje şi piese agricole care au fost utilizate de această instituţie anterior
schimbării obiectului său de activitate prin reorganizarea fostului Serviciu de Protecţie a Plantelor Gorj şi care,
prin efectul reorganizării, au devenit disponibile.
În aceste condiţii, prin prezentul proiect de hotărâre se propune preluarea acestora din patrimoniul
Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj în patrimoniul judeţului Gorj
în vederea transmiterii în administrarea Complexului de servicii comunitare, cu secţii protejate, pentru recuperarereabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, unitate ce şi-a manifestat interesul de a utiliza aceste bunuri în
conformitate cu obiectul său specific de activitate.
Se impune precizarea că bunurile mobile disponibile evidenţiate în patrimoniul Serviciului Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, propuse pentru a fi preluate în patrimoniul judeţului
Gorj, au avut ca surse de finanţare, la data achiziţionării, în principal, fonduri alocate din bugetul propriu al
judeţului Gorj în conformitate cu reglementările cuprinse în legile finanţelor publice locale care au activat în
perioada respectivă.
Transmiterea în administrare a bunurilor mobile disponibile ce fac obiectul acestui proiect de hotărâre se
va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Faţă de cele arătate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind reglementarea
regimului juridic al unor bunuri mobile disponibile aflate în patrimoniul Serviciului Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, în forma prezentă.
INIŢIATOR PROIECT,
PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală
Direcţia Tehnico-Economică
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri mobile disponibile aflate în
patrimoniul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj

Prin referatul nr. 358 din 16.06.2009, Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de
Salubrizare Gorj a comunicat Consiliului Judeţean Gorj că o parte din bunurile care au făcut obiectul valorificării
prin licitaţie publică, în condiţiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 79/2007, nu au putut fi vândute,
aflându-se în continuare evidenţiate în patrimoniul acestei instituţii publice.
În concret, este cazul următoarelor mijloace fixe:
-

Maşină de erbicidat MIRA 500 - valoare de inventar 6030,87 lei; valoare amortizată 4877,44 lei, valoare
rămasă 1153,43 lei;

-

Pulg purtat PP4-30X3M - valoare de inventar 2800,41 lei; valoare amortizată 1493,21 lei, valoare rămasă
1307,20 lei;

-

Piese de schimb în valoare de 370,16 lei.
Având în vedere că prin efectul reorganizării Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a

Activităţilor de Salubrizare Gorj, aceste bunuri au devenit disponibile, considerăm că propunerile de reglementare
a regimului juridic al acestora vizând preluarea lor în patrimoniul judeţului Gorj în scopul dării în administrare
Complexului de servicii comunitare, cu secţii protejate, pentru recuperare-reabilitare a persoanelor cu
handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj se conformează dispoziţiilor legale prevăzute de următoarele acte normative:
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare - art. 91, alin. 1, lit. c şi alin. 4, lit. a din
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În raport cu situaţia de fapt expusă şi prevederile legale invocate, apreciem că proiectul de hotărâre
privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri mobile disponibile aflate în patrimoniul Serviciului Judeţean
de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, este legal şi oportun, drept pentru care propunem
aprobarea lui în forma prezentată.

Direcţia Juridică şi

Direcţia Tehnico-Economică

Administraţie Publică Locală
Director executiv,

Director executiv,

Margareta Merfu

Daniela Stricescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT,

HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al
judeţului Gorj pentru anul 2009
Consiliul Judeţean Gorj:
Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Cooperare, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, Direcţia
Tehnico - Economică şi Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală;
- Avizul Mitropoliei Olteniei nr. 2142/ 15.06.2009;
- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. d), coroborat cu art. 91, alin. 5, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România;
- Prevederile H.G. nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.
nr. 82/2001;
- Legea nr. 128/2009 din 29/04/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/23.03.2009 privind aprobarea bugetului propriu general al judeţului
pe anul 2009.
În baza art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă repartizarea pe unităţi de cult a sumei de 200.000 lei, aferentă trimestrului II al anului 2009,
prevăzută în bugetul propriu general al judeţului Gorj, conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
ION CĂLINOIU

Nr._____________
Adoptată în şedinţa din _________2009
Cu un număr de ______voturi
din totalul numărului de consilieri

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR JUDEŢ,
ZOICA ZAMFIRESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinație în bugetul
propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2009
Dintotdeauna Biserica a fost printre instituţiile în care românii au cea mai mare încredere şi credinciosul popor român
a ridicat de-a lungul timpului măreţe unităţi de cult, unele impresionând prin monumentalitate, altele prin frumuseţea
picturii sau a arhitecturii. Majoritatea acestora se păstrează şi astăzi devenind monumente istorice, mărturie a
poporului român peste veacuri. În acest sens, sunt adevărate centre de cultură și pelerinaj, mănăstirile din Moldova,
Vâlcea şi Gorj. Este cunoscut că Ştefan cel Mare după fiecare bătălie câştigată cu turcii ridica o biserică sau o
mănăstire. În această perioadă când spectrul şomajului este ameninţător, când sunt atâtea persoane defavorizate
asistate social sau nu, când criza economică mondială şi naţională se desfăşoară din plin, oamenii sunt derutaţi şi
singurul refugiu îl găsesc în biserică, la Dumnezeu şi la slujitorii altarului.
Ţinând cont că populaţia României are cea mai mare încredere în Biserică dintotdeauna şi astăzi, întrucât românii
sunt de religie ortodoxă într-un procent de 94%, credem că este necesar ca unităţile de cult să fie deschise,
întreţinute şi conservate corespunzător, mai ales că majoritatea fondurilor necesare pentru aceste lucrări provin de la
enoriaşii bisericilor.
Potrivit prevederilor art. 91, alin. 5, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
act normativ ce reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, consiliul judeţean are
obligaţia de a sprijini, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.
În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 2 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aşa cum a fost modificat prin art. I,
pct. 4 din Legea nr. 128/2009 "De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii
necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea
ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din
patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea
şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic
proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de
aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, cât şi pentru activităţile de asistenţă socială şi
medicală susţinute de acestea".
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, aşa cum a fost modificat prin
H.G. nr. 313/2006 „Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale
judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:
a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;
b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi
reparării lăcaşurilor de cult;
c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială."
În conformitate cu prevederile art. 5 din HG 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, alocarea acestor
sume se face prin hotărâri ale consiliilor locale şi judeţene, la solicitarea unităţilor centrale de cult, formulată pe baza
cererilor primite de la unităţile locale de cult.
Prin adresa nr. 2142 din 15.06.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 5632 din 15.06.2009, Mitropolia
Olteniei a înaintat lista cu 12 biserici şi mănăstiri din judeţul Gorj care vor beneficia de sprijin financiar din partea
Consiliului Judeţean Gorj pentru trimestrul II al anului 2009.
Suma alocată cu titlu de sprijin financiar, respectiv 200.000 mii lei a fost propusă spre distribuire de către Mitropolia
Olteniei, pentru fiecare din cele 12 unităţi de cult.

Consiliul Judeţean Gorj a aprobat în şedinţa de consiliu din data de 23 martie 2009, bugetul propriu general al
judeţului pe anul 2009, unde are prevăzută la capitolul 67.02 „VIII – Cultură, recreere şi religie” la subcapitolul 59.12
- transferuri - susţinerea cultelor, suma de 255.000 lei repartizată pe trimestre astfel: trimestrul II - 200.000 lei şi
trimestrul IV – 55.000 lei, sumă ce va fi alocată, prin hotărâre de consiliu judeţean, unităţilor de cult care au depus
cereri, cu avizul Mitropoliei Olteniei.
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune aprobarea repartizării pe unităţi de cult a sumei de 200.000 lei,
aferentă trimestrului II al anului 2009, prevăzută în bugetul propriu general al judeţului Gorj, conform Anexei nr. 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
În urma solicitărilor primite din partea preoţilor parohi, personalul de specialitate din cadrul Compartimentului
coordonare, monitorizare politici, strategii şi proiecte de dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, s-a deplasat
la obiectivele de cult respective spre a constata dacă cele solicitate sunt reale. Constatările s-au efectuat în prezenţa
reprezentanţilor consiliilor locale, cât şi a preoţilor parohi de la unităţile de cult.
Situaţia centralizatoare a necesarului de lucrări pentru toate aceste unităţi de cult justifică susţinerea financiară,
pentru a se evita degradarea lăcaşurilor de cult şi menţinerea lor în funcţiune ca şi obiective de cult, motivând scopul
pentru care acestea au fost ridicate.
Unităţile de cult cărora le va fi acordat sprijin financiar nerambursabil au obligaţia de a depune documentele
justificative care să ateste utilizarea sumelor primite de la Consiliul Judeţean Gorj până sfârșitul anului 2009.
Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor
legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată.

INIŢIATOR PROIECT,
PREŞEDINTE,
ION CĂLINOIU

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
DIRECŢIA COOPERARE, DEZVOLTARE REGIONALĂ SI RELAŢII EXTERNE
DIRECŢIA TEHNICO - ECONOMICĂ
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinație în bugetul
propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2009
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune aprobarea repartizării pe unităţi de cult a sumei de 200.000 lei,
aferentă trimestrului II al anului 2009, prevăzută în bugetul propriu general al judeţului Gorj, conform Anexei nr. 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Repartizarea sumelor pe unităţi de cult se face conform prevederilor legale, prin hotărâre de consiliu judeţean, pe
baza solicitărilor primite de la unităţile de cult, după obţinerea prealabilă a avizului Mitropoliei Olteniei.
Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre îl constituie:
- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. d), coroborat cu art. 91, alin. 5, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România;
- Prevederile H.G. nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.G. nr. 82/2001;
- Prevederile Legii nr. 128/2009 din 29/04/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/23.03.2009 privind aprobarea bugetului propriu general al judeţului
pe anul 2009, la capitolul 67.02. „Cultură, recreare şi religie”, subcapitolul 59.12 “transferuri-susţinerea cultelor”, s-a
alocat suma de 255.000 lei, ce reprezintă transferuri pentru susţinerea cultelor, repartizată astfel: trimestrul II –
200.000 lei şi trimestrul IV – 55.000 lei.
În urma solicitărilor formulate de preoţii parohi, consilierii compartimentului coordonare, monitorizare politici, strategii
şi proiecte de dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, s-au deplasat la obiectivele de cult respective spre a
constata dacă cele solicitate sunt reale. Constatările s-au efectuat în prezenţa reprezentanţilor consiliilor locale şi a
preoţilor parohi de la unităţile de cult respective.
Situaţia centralizatoare a necesarului de lucrări pentru toate aceste unităţi de cult justifică susţinerea financiară,
pentru a se evita degradarea lăcaşurilor de cult şi menţinerea lor în funcţiune ca şi obiective de cult, motivând scopul
pentru care acestea au fost ridicate.
Sprijinul financiar alocat ce se va acorda în anul 2009, se va face pe baza următoarelor documente justificative:
 cererea de solicitare ce va cuprinde stadiul în care se află lucrările până la data redactării cererii și volumul
de lucrări rămase de executat, precum și motivarea solicitării; dacă este cazul se va menționa dacă unitatea de
cult a primit sprijin financiar și din alte surse;
 devizul de lucrări, la prețuri actualizate, pentru lucrările rămase de executat;
 copie după autorizația de construire pentru reparații capitale și construcții noi, eliberată potrivit Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

 în cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau a paraclisului se va prezenta și copia autorizației eliberate de
Comisia pentru pictura bisericească;
 în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural, național se va prezenta și o copie a
avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare
privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național;
 la întocmirea documentelor deconturilor justificative pentru sprijinului financiar acordat, se vor avea în
vedere următoarele:
o toate documentele justificative, prezentate în copii, vor fi certificate de către beneficiarul sprijinului;
o nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât pentru
care a fost acordat sprijinul financiar;
o documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături, nu se admit documente trimise prin
fax;
o facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată sau chitanțe, respectiv bonuri de casă;
o chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în conținutul lor următoarele: scopul plății,
operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării;
o actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada
primirii banilor și chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului alocat.
Unităţile de cult cărora le va fi acordat sprijin financiar nerambursabil au obligaţia de a depune documentele
justificative care să ateste utilizarea sumelor primite de la Consiliul Judeţean Gorj până sfârșitul anului 2009.
În conformitate cu prevederile art. 5 din HG 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, alocarea acestor
sume se face prin hotărâri ale consiliilor locale şi judeţene, la solicitarea unităţilor centrale de cult, formulată pe baza
cererilor primite de la unităţile locale de cult.
Prin adresa nr. 2142 din 15.06.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 5632 din 15.06.2009, Mitropolia
Olteniei a înaintat lista cu 12 biserici şi mănăstiri din judeţul Gorj care vor beneficia de sprijin financiar din partea
Consiliului Judeţean Gorj pentru trimestrul II al anului 2009.
Suma alocată cu titlu de sprijin financiar, respectiv 200.000 mii lei a fost propusă spre distribuire de către Mitropolia
Olteniei, pentru fiecare din cele 12 unităţi de cult.
Unităţile de cult cărora li se va repartiza suma de 200.000 lei aferentă trimestrului II al anului 2009 şi care sunt
avizate de Mitropolia Olteniei prin adresa nr. 2142 din 15.06.2009 sunt prevăzute în Anexa nr. 1, ce face parte
integrantă din proiectul de hotărâre prezentat.
Faţă de cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea condiţiilor legale de fond
şi formă, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Director Executiv,
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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Anexă nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean nr.____18.06.2009

Repartizarea pe unităţi de cult a sumei de 200.000 lei aferentă trimestrului II al anului 2009, prevăzută
în bugetul propriu general al judeţului Gorj
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Localitatea
Baia de Fier
Borăscu
Crasna
Crasna
Logreşti
Motru
Polovragi
Runcu
Târgu-Jiu
Târgu-Jiu
Turceni
Târgu-Cărbuneşti
TOTAL LEI

PREŞEDINTE,
ION CĂLINOIU

Unitatea de cult
Parohia Grui - Sohodol, cătunul Sohodol
Mănăstirea Dealu Mare
Mănăstirea Crasna
Mănăstirea Icoana
Mănăstirea Logreşti
Parohia Motru II
Mănăstirea Polovragi
Parohia Suseni - Spital
Biserica Adormirii Maicii Domnului
Parohia Înălțarea Domnului
Mănăstirea Sfânta Treime Strâmba Jiu
Mănăstirea Cămărășeasca

Repartizare trim. II 2009
-lei 5.000
18.000
10.000
25.000
15.000
5.000
20.000
28.000
49.000
10.000
10.000
5.000
200.000
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR JUDEŢ,
ZOICA ZAMFIRESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

PROIECT,

HOTĂRÂRE
pentru stabilirea unor măsuri privind gestionarea şi administrarea unui
imobil-construcţie situat în incinta Centrului Militar Judeţean Gorj
Consiliul Judeţean Gorj;
Având în vedere:
- Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj;
- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Tehnico-Economice şi al Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie
socială;
- Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5485 din 17.10.2003.
- Prevederile HG nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile art.91, alin.1, lit.c; art.91, alin.4, lit.a; art.119-art.124 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.3; art.7, lit.f şi art.12, alin.1 şi 2 din Legea nr.213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară ca bun de interes public judeţean şi aparţinând domeniului public al
judeţului Gorj imobilul-construcţie „Grup Administrativ” situat în municipiul Târgu Jiu,
Bulevardul Republicii, nr. 9, incinta Centrului Militar Judeţean Gorj, având datele de
identificare prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Gorj se
completează în mod corespunzător cu imobilul prevăzut la art.1.
Art.3 În termenul legal de la data aprobării prezentei hotărâri se va iniţia, împreună
cu Instituţia Prefectului Judeţului Gorj, proiectul de hotărâre de Guvern privind atestarea
completării intervenită în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului
Gorj.

Art.4 Imobilul prevăzut la art.1 se dă în administrare Bibliotecii Judeţene „Christian
Tell” Gorj, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj.
Art.5 (1)Darea în administrare a imobilului-construcţie se face pe bază de contract de
dare în administrare încheiat între Consiliul Judeţean Gorj şi Biblioteca Judeţeană
„Christian Tell” Gorj.
(2) Forma contractului de dare în administrare este prevăzută în Anexa nr.2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Se atribuie în folosinţă Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj terenul
proprietate publică a judeţului Gorj, aferent construcţiei şi căii de acces, în suprafaţă totală
de 236,80 mp, identificat potrivit Planului de situaţie întocmit de Direcţia TehnicoEconomică a Consiliului Judeţean Gorj..
Art.7 Predarea-preluarea imobilelor prevăzut la art.1 şi art.6 se va face pe bază de
protocol, încheiat între Consiliul Judeţean Gorj şi Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”
Gorj, în termen de 10 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
Art.8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către direcţiile de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi de către Biblioteca Judeţeană „Christian
Tell” Gorj.

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

Nr. ____
Adoptată în şedinţa din ______2009
Cu un număr de ___ voturi
Din totalul numărului de consilieri

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR JUDEŢ,
Zoica Zamfirescu

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind gestionarea şi
administrarea unui imobil-construcţie situat în incinta Centrului Militar Judeţean Gorj
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj stabilirea
unor măsuri privind gestionarea şi administrarea unui imobil-construcţie situat în incinta
Centrului Militar Judeţean Gorj.
Investiţia pentru execuţia lucrării publice - construcţie „Grup Administrativ” situat în
municipiul Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, nr. 9, incinta Centrului Militar Judeţean Gorj
s-a realizat din bugetul propriu al judeţului Gorj, iar lucrarea a fost recepţionată de
Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de investitor, în baza procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nr. 5485 din 17.10.2003.
În conformitate cu prevederile Punctului 6 din Anexa nr. 5 la H.G. nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia investitorul poartă
denumirea generică de proprietar după încheierea procesului-verbal de recepţie de la
terminarea lucrărilor, Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de investitor, a devenit, începând
cu data de 17.10.2003, proprietarul imobilului-construcţie recepţionat.
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Gorj a fost întocmit
în conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia şi a fost aprobat prin Anexa nr. 1 la HG nr.973/2002 privind
atestarea domeniului public al judeţului Gorj, cu modificările şi completările ulterioare.
Întrucât, până la această dată, imobilul-construcţie „Grup Administrativ” situat în
municipiul Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, nr. 9, incinta Centrului Militar Judeţean Gorj
nu a fost inclus în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Gorj, în
temeiul art. 3, alin. 3 şi art.7, lit. f din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, se impune declararea
acestuia ca bun de interes public judeţean şi aparţinând domeniului public al judeţului Gorj,
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Gorj urmând a fi
completat în mod corespunzător.
Considerăm că propunerea de completare a inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Judeţului Gorj este în concordanţă cu prevederile legale aplicabile
proprietăţii publice, având ca finalitate realizarea unei inventarieri coerente şi complete a
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Gorj.
Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.21, alineat 2 din Legea nr.213/1998
propunem Consiliului Judeţean Gorj însuşirea completării aduse inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Judeţului Gorj, în forma prezentată.
Bunul inclus în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Gorj
va fi supus procedurii de atestare prin Hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile
art.21, alineat 3 din Legea nr.213/1998.
De asemenea, prin proiectul de hotărâre prezentat se propune aprobarea dării în
administrare a imobilului-construcţie „Grup Administrativ” Bibliotecii Judeţene „Christian
Tell” Gorj, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj.
Oportunitatea măsurii de administrare a imobilului în cauză este motivată de
necesitatea asigurării spaţiului pentru buna desfăşurare a activităţii Bibliotecii pentru copii

şi tineret Tg-Jiu, în condiţiile restituirii în natură, în temeiul Legii nr.10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului în care funcţiona
până în prezent această instituţie.
În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.c; art.91, alin.4, lit.a; art.119-art.124 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, consiliile judeţene pot da în administrare, regiilor autonome şi
instituţiilor publice, bunuri imobile proprietate publică sau privată de interes judeţean.
Totodată, potrivit art.12 din Legea nr.213/1998, bunurile din domeniul public pot fi
date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, a altor instituţii publice de interes naţional,
judeţean sau local.
Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a
consiliului local.
Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună
de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare.
Darea în administrare a imobilelor se va concretiza prin încheierea unui contract de
dare în administrare, care va cuprinde clauze specifice acestui tip de contract.
Având în vedere aceste prevederi legale, imobilul-construcţie „Grup Administrativ”
situat în municipiul Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, nr. 9, incinta Centrului Militar
Judeţean Gorj, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre,
urmează a fi dat în administrare pe bază de contract de dare în administrare încheiat între
Consiliul Judeţean Gorj şi Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj.
În vederea exercitării dreptului de administrare, Bibliotecii Judeţeane „Christian
Tell” Gorj i se atribuie în folosinţă terenul proprietate publică a judeţului Gorj, aferent
construcţiei şi cale de acces, în suprafaţă totală de 236,80 mp, identificat potrivit planului
de situaţie întocmit de Direcţia Tehnico-Economică a Consiliului Judeţean Gorj.
Predarea-primirea efectivă a clădirii şi terenului se va face prin protocol încheiat între
cele două instituţii, în termen de 10 zile de la data aprobării hotărârii.
Faţă de motivele arătate mai sus, propunem Consiliului Judeţean Gorj adoptarea
proiectului de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind gestionarea şi administrarea
unui imobil-construcţie situat în incinta Centrului Militar Judeţean Gorj, în forma
prezentată.

INIŢIATOR PROIECT,
PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind gestionarea şi administrarea unui
imobil-construcţie situat în incinta Centrului Militar Judeţean Gorj
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune stabilirea unor măsuri privind:
- gestionarea imobilului-construcţie „Grup Administrativ” situat în municipiul Târgu Jiu,
Bulevardul Republicii, nr. 9, incinta Centrului Militar Judeţean Gorj, în sensul declarării acestuia
ca bun de interes public judeţean şi aparţinând domeniului public al judeţului Gorj;
- administrarea acestui imobil prin transmiterea acestui drept Bibliotecii Judeţene „Christian
Tell” Gorj.
Întrucât, până la această dată, imobilul-construcţie „Grup Administrativ” situat în
municipiul Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, nr. 9, incinta Centrului Militar Judeţean Gorj nu a
fost inclus în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Gorj, în temeiul art. 3,
alin. 3 şi art.7, lit.f din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, se impune declararea acestuia ca bun de interes
public judeţean şi aparţinând domeniului public al judeţului Gorj, inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Judeţului Gorj urmând a fi completat în mod corespunzător.
Considerăm că propunerea de completare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al Judeţului Gorj este în concordanţă cu prevederile legale aplicabile proprietăţii publice,
având ca finalitate realizarea unei inventarierii coerente şi complete a bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al judeţului Gorj.
De asemenea, pentru buna desfăşurare a activităţii Bibliotecii pentru copii şi tineret Tg-Jiu,
în condiţiile restituirii în natură, în temeiul Legii nr.10/2001privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, modificată şi completată
prin Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente, a imobilului în care funcţiona până în prezent această instituţie, se impune
adoptarea măsurii de administrare a imobilului ce face obiect proiectului de hotărâre, prin
transmiterea dreptului de administrare a imobilului în cauză Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”
Gorj.
Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl
constituie:
- Prevederile HG nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.91, alin.1, lit.c; art.91, alin.4, lit.a; art.119-art.124 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.3; art.7, lit.f şi art.12, alin.1 şi 2 din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
Considerăm că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea prevederilor
legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.
DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Stricescu

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Margareta Merfu
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Anexa nr.2
la Hotărârea CJ Gorj nr. ……… din …………. 2009

CONTRACT
privind darea în administrare Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj a
imobilului-construcţie „Grup Administrativ” situat în municipiul Târgu Jiu,
Bulevardul Republicii, nr. 9, incinta Centrului Militar Judeţean Gorj
I PĂRŢILE CONTRACTANTE
Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în municipiul Tg-Jiu, strada Victoria, nr.2-4,
reprezentat prin preşedinte Ion Călinoiu, în calitate de administrator al domeniului public şi privat
al Judeţului Gorj şi
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, cu sediul în municipiul Tg-Jiu, strada
Eroilor, nr.23, reprezentat prin director Alexandra Andrei, în calitate de administrator;
În temeiul:
- HG nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. ___ din ____ 2009 pentru stabilirea unor măsuri
privind gestionarea şi administrarea unui imobil-construcţie situat în incinta Centrului Militar
Judeţean Gorj;
- art.91, alin.1, lit.c; art.91, alin.4, lit.a; art.119-art.124 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.3, alin.3; art.7, lit.f şi art.12, alin.1 şi 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
s-a încheiat prezentul contract.
II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 Obiectul contractului îl constituie darea în administrare Bibliotecii Judeţene
„Christian Tell” Gorj a imobilului aflat în patrimoniul Judeţului Gorj, situat în municipiul Târgu
Jiu, Bulevardul Republicii, nr. 9, incinta Centrului Militar Judeţean Gorj, având datele de
identificare prevăzute în Anexa la prezentul contract.
Art.2 Predarea-primirea imobilului prevăzut la art.1 se va face pe bază de protocol, ce se va
încheia între Consiliul Judeţean Gorj şi Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj.
III DURATA CONTRACTULUI
Art.3 Darea în administrare a imobilului se va face pe perioada în care acesta este destinat
unor utilităţi publice de interes judeţean, respectiv pe durata funcţionării Bibliotecii Judeţene
„Christian Tell” Gorj în subordinea Consiliului Judeţean Gorj.
Art.4 Imobilul care face obiectul prezentului contract va fi folosit exclusiv în vederea
desfăşurării activităţilor specifice Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj.
IV OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.5 Obligaţiile Consiliului Judeţean Gorj sunt:
- să asigure Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj posesia şi folosinţa gratuită a
imobilului pe toată perioada derulării contractului;

- să predea Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj imobilul liber de orice sarcini;
- să asigure sumele necesare pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii,
consolidare, extindere şi modernizare, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie
prin bugetul propriu al judeţului.
Art.6 Obligaţiile Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj sunt:
- să folosească imobilul exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor specifice Bibliotecii
Judeţene „Christian Tell” Gorj. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la revocarea dreptului de
administrare şi rezilierea de drept a contractului;
- să asigure imobilul împotriva oricăror cauze de deteriorare şi să respecte prevederile
legale cu privire la apărarea împotriva incendiilor;
- să încheie contracte de furnizare de utilităţi: apă, gaze, curent electric, salubritate etc;
- să se îngrijească de conservarea imobilului întocmai ca proprietarul acestuia;
- să îndeplinească activitatea de urmărire a comportării construcţiei în exploatare şi
intervenţiile în timp asupra acesteia, potrivit H.G. nr. 273/1994;
- să menţină în stare de exploatare normală mijloacele de observare şi măsurare montate pe
construcţiile aflate în utilizare sau administrare;
- să semnaleze proprietarului degradările survenite în timpul exploatării construcţiei, pentru
luarea de către acesta a măsurilor necesare pentru reparaţii sau consolidări;
- să întreţină zilnic curăţenia şi ordinea în incinta şi în jurul imobilului;
- să amenajeze şi să întreţină zonele verzi în incinta şi în jurul imobilului conform
dispoziţiilor cuprinse în legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Tg-Jiu
şi dispoziţii ale Primarului Municipiului Tg-Jiu;
- să solicite anual, până la 30.06, pentru anul următor, Consiliului Judeţean Gorj efectuarea
de lucrări de întreţinere, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare, solicitări ce vor constitui
baza pentru fundamentarea şi aprobarea bugetului propriu al judeţului;
- să respecte şi să ducă la îndeplinire prevederile din legile speciale de funcţionare a
bibliotecilor publice;
- să asigure, prin mijloace proprii, paza imobilului, precum şi păstrarea integrităţii
bunurilor;
- să asigure înscrierea dreptului de administrare în Registrul de publicitate imobiliară,
conform Legii nr. 7/1996, republicată;
- să efectueze anual sau ori de câte ori este nevoie, inventarierea bunurilor date în
administrare, iar un exemplar din lista de inventariere va fi transmis Consiliului Judeţean Gorj;
- la încetarea contractului să restituie imobilul în integralitatea lui şi în stare bună de
funcţionare.
V FORŢA MAJORĂ
Art.7 (1)Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
(2)Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil
ori insurmontabil apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să-şi execute
obligaţiile asumate.
Art.8 Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se va comunica telefonic celeilalte părţi
în termen de 5(cinci) zile, urmat de o scrisoare recomandată cu menţiunea constatării
evenimentelor de acest gen de către organele competente, în prezenţa părţilor.
Art.9 În caz de forţă majoră comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, executarea
obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia. Partea care nu a îndeplinit
obligaţia comunicării va suporta consecinţele cazului de forţă majoră.

VI RISCURI
Art.10 Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj va suporta riscul deteriorării imobilului
în cazul întrebuinţării imobilului contrar destinaţiei sale.
VII ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE
Art.11 (1)Dreptul de administrare poate înceta prin revocarea lui de către Consiliul
Judeţean Gorj.
(2) În cazul încetării dreptului de administrare, utilizatorul are obligaţia de a preda liber de
sarcini imobilul ce a obiectul contractului.
(3) Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-şi îndeplineşte
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
(4) Consiliul Judeţean Gorj va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale
administratorului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o.
(5) Rezilierea va opera de plin drept după expirarea unei perioade de 30 (treizeci) zile de la
notificare, dacă administratorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate în acest interval de timp.
VIII SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art.12 Eventualele litigii ce pot interveni între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă. Dacă
acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile Legii nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare.
IX DISPOZIŢII FINALE
Art.13 Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin act adiţional încheiat între
cele două părţi.
Art.14 Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi
va intra în vigoare la data semnării lui.

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR JUDEŢ,
Zoica Zamfirescu
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Anexa nr.1
la Hotărârea CJ Gorj nr. ……… din …………. 2009

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului-construcţie „Grup Administrativ” situat în municipiul Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, nr. 9,
incinta Centrului Militar Judeţean Gorj
Nr.
crt.
1

Cod
Denumirea bunului
de
clasificare
1.6.4.
Imobil-construcţie „Grup

Administrativ”

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosinţă

Târgu Jiu, Bulevardul Republicii nr.9, PIF noiembrie 2003

incinta Centrului Militar Judeţean Gorj
Clădire P+1
Sc = 112,50 mp
Sd = 225,00 mp

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR JUDEŢ,
Zoica Zamfirescu

Valoarea de
inventar (lei)
548.267,50 lei

