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JUDEŢUL GORJ               Avizat pentru legalitate  

CONSILIUL JUDEŢEAN                    Secretar general al județului, 

                Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin 

Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare imobil situat în 

municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”  

 

 

 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

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

-  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

-  Adresa Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” S.A. nr. 6359/02.07.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 9693/15.07.2019; 

-  Adresa Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” S.A. nr. 54588/10.12.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 20442/15.12.2021; 

-  Prevederile art. 4, alin. (1) și alin. (2) din Anexa nr. 3 – Programul național de construcții de 

interes public sau social, aprobat prin O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 

Investiții ,,C.N.I.” - S.A., cu modificările și completările ulterioare; 

-  Prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

 Art.1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., pe bază de Protocol, a amplasamentului 

reprezentat de construcție și terenul aferent acesteia, imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, strada 

Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj, aflat în proprietatea publică a Județului Gorj, în suprafață 

construită de 1192 mp și teren aferent în suprafață de 2784 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 

56219, nr. cadastral/topografic 56219 și nr. topografic 56219 - C1, liber de orice sarcini, în vederea 

și pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții „Reabilitare și 

modernizare imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”. 

 Art.2 Se aprobă predarea amplasamentului viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare. 

 Art.3 Se aprobă asigurarea finanțării de către U.A.T. – Județul Gorj, prin Consiliul Județean 

Gorj, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare și gaze naturale). 



 Art.4  Se aprobă asigurarea de către U.A.T. – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în 

condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

  Art.5  U.A.T. – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, se obligă ca, după predarea 

amplasamentului și a obiectivului ce urmează să fie executat, să mențină destinația acestuia și să-l 

întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. 

Art.6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură drumuri publice și transport public județean, Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice și Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența 

patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj, Companiei Naționale de investiții ,,C.N.I.” S.A. și 

Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE,                                       CONTRASEMNEAZĂ:  

      Cosmin-Mihai Popescu                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.____________ 

Adoptată în ședința din ______ 2021 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

 



R O M Â N I A          

JUDEȚUL GORJ           

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

 și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare 

imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj” 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. 4, lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea 

atribuțiilor privind administrarea domeniului public și privat al județului, consiliul județean 

hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor 

proprietate publică a județului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes județean. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 4, alin. (1) și alin. (2) din Anexa nr. 3 – Programul 

național de construcții de interes public sau social, aprobat prin O.G. nr. 25/2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” - S.A., cu modificările și completările ulterioare, 

amplasamentele destinate construcțiilor care se realizează în cadrul subprogramelor se predau de 

către beneficiari pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, libere de orice sarcini, 

viabilizate conform documentelor urbanistice, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, care va realiza investiția prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. 

În urma demersurilor efectuate de U.A.T. – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, 

privind finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul 

Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj” prin Programul național de construcții de 

interes public sau social, Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A. ne-a comunicat, prin 

adresa nr. 6359/02.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9693/15.07.2019, că 

obiectivul de investiții a fost introdus în Lista sinteză a Subprogramului ,,Așezăminte Culturale”. 

Prin adresa nr. 54588/10.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub                        

nr. 20442/15.12.2021, Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., ne-a comunicat componența 

documentelor necesare etapei a 2-a a promovării obiectivului de investiție „Reabilitare și 

modernizare imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”, 

între care se regăsește și Hotărârea Consiliului Județean de predare a amplasamentului. 

În cursul acestui an, au fost contractate serviciile de proiectare având ca obiect elaborarea 

documentației tehnico-economice – faza S.F. completat cu elementele specifice din documentația de 

avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se propune reabilitarea și modernizarea imobilului situat 

în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj. 

Imobilul ce urmează a fi reabilitat și modernizat, a fost conceput ca și Casa tehnicii pentru 

tineret în anii 1970, la vremea respectivă oportunitatea derivând din continua dezvoltare a orașului, 

cu un număr în continuă creștere a tinerilor, muncitorilor, elevilor, funcționarilor și intelectualilor, 

fiind considerată o „necesitate de prim ordin”. 

Clădirea se află amplasată în municipiul Târgu-Jiu, strada Nicolae Titulescu, nr. 8, având o 

suprafață construită la sol de 1.192,00 mp și o suprafață construită desfășurată de 5.095,00 mp, 

suprafața terenului fiind de 2.784,00 mp. 



Scopul realizării obiectivului de investiții este de asigurare a unor condiții optime de 

organizare și desfășurare a activității de instruire în cadrul Școlii Populare de Arte ,,Constantin 

Brâncuși” Târgu-Jiu, precum și asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea de activități 

culturale diverse: spectacole, concerte, expoziții etc. 

Principalele categorii de lucrări ce se vor executa în cadrul obiectivului de investiție, sunt: 

- lucrări de structură; 

- lucrări de arhitectură; 

- lucrări de instalații electrice – curenți tari (inclusiv sursă de rezervă pentru alimentarea cu energie 

electrică –  grup electrogen 400 V/50 Hz/150 kVA, prevăzut cu tablou AAR, în cazul întreruperii 

tensiunii de bază, grupul urmând a intra automat în funcțiune;); 

- lucrări de instalații electrice – curenți slabi (inclusiv sistem de detectare, semnalizare și avertizare 

incendiu); 

- instalație de desfumare în caz de incendiu (evacuare a fumului și gazelor fierbinți); 

- instalații sanitare (inclusiv instalația de stingere a incendiului alcătuită din hidranți interiori, 

hidranți exteriori și gospodăria apă de incendiu, prevăzută un rezervor executat din beton, 

amplasat îngropat, cu capacitatea de 180 mc); 

- instalații termice (4 centrale termice cu o putere termică de P=150 kW fiecare); 

- montare sistem alternativ de producere a apei calde utilizând energie solară prin intermediul unui 

număr de 16 panouri solare cu 15 tuburi vidate, amplasate pe acoperiș (terasă); 

- instalație de ventilație pentru asigurarea condițiilor de confort în sala de spectacole, prin 

intermediul unei centrale de tratare aer de 5600 mc/h; 

- montare lift panoramic, realizat pe structură independentă de oțel alipit laturii nordice a clădirii; 

- dotări etc. 

Valoarea totală a obiectivului de investiție este 26.233.812,89 lei (inclusiv T.V.A.), din care 

valoare construcții și montaj 18.426.321,51 lei (inclusiv T.V.A.). 

Prezentul proiect de hotărâre s-a elaborat în considerarea efectuării formalităților de depunere 

la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Compania Națională de Investiții 

,,C.N.I.” S.A., a documentelor necesare pentru realizarea etapelor de implementare financiară și 

execuțională a obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul 

Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”, având în vedere stadiul actual al acestuia în 

relația cu ,,C.N.I.” S.A., respectiv includerea în Lista sinteză a Subprogramului ,,Așezăminte 

Culturale”. 

Față de motivele expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” 

S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție 

„Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, 

județul Gorj” este legal și oportun, drept pentru care propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

INIȚIATOR PROIECT 

PREȘEDINTE, 

    Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEȚUL GORJ           

CONSILIUL JUDEȚEAN  

DIRECȚIA TEHNICĂ, INVESTIȚII, 

INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE 

ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

 și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare 

imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj” 

 
 

  

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie: 

- prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. 4, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor 

privind administrarea domeniului public și privat al județului, consiliul județean hotărăște darea 

în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate 

publică a județului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes județean; 

- prevederile art. 4, alin. (1) și alin. (2) din Anexa nr. 3 – Programul național de construcții de 

interes public sau social, aprobat prin O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale 

de Investiții ,,C.N.I.” - S.A., cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, 

amplasamentele destinate construcțiilor care se realizează în cadrul subprogramelor se predau de 

către beneficiari pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, libere de orice sarcini, 

viabilizate conform documentelor urbanistice, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, care va realiza investiția prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. 

Ca urmare a adresei Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” S.A. nr. 6359/02.07.2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9693/15.07.2019, prin care ne-a fost comunicat faptul 

că obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. 

Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj” a fost introdus în Lista sinteză a Subprogramului 

,,Așezăminte Culturale”, prin bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2021, au fost alocate 

fondurile necesare pentru elaborarea documentației tehnico-economice – faza S.F. completat cu 

elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, achitarea taxelor, 

avizelor și acordurilor. 

Ulterior, prin adresa nr. 54588/10.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

20442/15.12.2021, Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., ne-a comunicat componența 

documentelor necesare etapei a 2-a a promovării obiectivului de investiție „Reabilitare și 

modernizare imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”, 

între care se regăsește și Hotărârea Consiliului Județean de predare a amplasamentului. 

 Clădirea a fost concepută ca și Casa tehnicii pentru tineret în anii ´70, la vremea respectivă 

oportunitatea derivând din continua dezvoltare a orașului, cu un număr în continuă creștere a 

tinerilor, muncitorilor, elevilor, funcționarilor și intelectualilor, fiind considerată o „necesitate de 

prim ordin”. 



Clădirea se află amplasată în municipiul Târgu-Jiu, strada Nicolae Titulescu, nr. 8, având o 

suprafață construită la sol de 1.192,00 mp și o suprafață construită desfășurată de 5.095,00 mp, 

suprafața terenului fiind de 2.784,00 mp. 

Construcția a fost concepută să satisfacă următoarele funcțiuni principale: 

- sală polivalentă cu o capacitate de peste 300 locuri și o suprafață de peste 250 mp, fiind 

amplasată în axul intrării de formă hexagonală, mărginită de foyerul spațios legat de trei alveole 

exterioare, unde publicul poate ieși în timpul pauzelor, anexele sălii fiind formate din 2 cabine 

artiști, un depozit de decoruri și o mică sală de repetiții; foaierul sălii putea fi folosit și ca spațiu 

de expunere; 

- club  și de reprezentare,  asigurată prin spații de informare, conferințe, audiții, jocuri silențioase 

(șah, remi) și spații de vizionare TV etc., pentru circa 60 de persoane, care era conceput să poată 

fi separat de restul activităților printr-un panou pliabil; 

- cercuri tehnico-științifice și culturale, adăpostite la etajul doi al clădirii și completată cu terasa de 

deasupra sălii de spectacole; în această zonă era situată sala de muzică, hexagonală ca formă, 

unde se desfășurau diverse activități, concerte, repetiții și unde se putea asigura o audiție foarte 

bună pentru un număr de 60 persoane, precum cercul plastic și cercurile tehnice; 

-  cămin hotel, care a fost conceput să se înscrie în volumetria prevăzută în proiectul de 

sistematizare a municipiului Târgu-Jiu, având un regim de înălțime de D+P+4E. 

 Partiul căminului hotel era caracterizat prin gruparea cazării într-un volum tip bară cu dublu 

tract, adăpostind într-un parter restrâns funcțiunile recepției și al B.T.T. (Biroul de Turism pentru 

Tineret), iar la etaje se regăseau camere cu două, trei sau patru paturi. Ultimul nivel a permis 

realizarea unei terase de agrement deschisă. 

Clădirea, cu regimul de înălțime D+P+4E, cu suprafața construită de 1192 mp, are un sistem 

constructiv format din fundații tip pahar, stâlpi, grinzi și planșee din beton armat cu acoperiș tip 

terasă. Clădirea a fost proiectată ca un edificiu multifuncțional atât pentru activități culturale cât și 

pentru servicii  hoteliere. 

 În prezent, construcția se află într-o stare avansată de degradare, rezultată atât din uzura 

fizică și morală, cât și din exploatarea necorespunzătoare în timp. 

 Prin documentația tehnico-economică elaborată, se propune reabilitarea și modernizarea 

imobilului situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj, respectiv 

executarea următoarele lucrări: 

- după consolidarea pereților se vor reface tencuielile interioare; 

- pereții exteriori se vor tencui în zonele degradate și fisurate cu tencuială din praf de piatră de 

culoare alb și bej. Se va urmări păstrarea designului și a aspectului general al fațadelor; 

- se vor demola coșurile de fum existente și se vor curăța porțiunile rămase în structură, se vor 

umple cu beton sau se rezidesc cu blocuri de cărămidă similară; 

- se va desființa trotuarul actual și se va reface după finalizarea lucrărilor de consolidare a 

fundațiilor; 

- se vor înlocui pardoselile existente, în funcție de încăpere și de funcțiunea aferentă spațiului;  

- pardoselile dintre parterul încălzit și subsolul neîncălzit vor fi izolate termic din considerente de 

conservare a temperaturilor; 

- dat fiind stadiul de degradare avansat al tâmplăriilor existente, acestea se vor înlocui cu tâmplărie 

nouă; 

- se vor repara fisurile din pereți cu injecții de mortar pe bază de ciment; 

- se vor termoizola soclul,  anvelopa clădirii și plăcile acoperișului terasă; 



- se vor realiza compartimentări interioare din gips-carton, BCA și cărămidă GVP pentru crearea 

de spații adecvate pentru desfășurarea activităților culturale, artistice, educative și circuite 

corespunzătoare; 

- se vor reface tencuielile interioare, exterioare și zugrăveli;  

- se vor reface scările interioare și exterioare, balustradă și mâna curentă; 

- se va reface scena din sala de spectacole;  

- se va monta sistem cortină pentru scenă și se va realiza sistemul de iluminat pentru sala 

spectacole; 

- se va izola fonic încăperile din sălile destinate instruirii la instrumente muzicale, studioul de 

înregistrări, sala de repetiții orchestră și sala de repetiții teatru de păpuși;  

- se va reabilita terasele exterioare, acoperișul tip terasă și balcoanele;  

- se vor efectua reparații la  atic, precum și la scurgerile pentru ape pluviale;  

- se vor efectua reparații la hidroizolație subsol; 

- se va realiza consolidarea structurii de rezistență  prin utilizarea de cămășuieli din fibră de 

carbon, pentru tronsonul de clădire aferent sălii de spectacole, iar pentru clădirea fostului hotel,  

s-a propus înlocuirea pereților de zidărie din axele A’, D’, G’ și H’ cu pereți din beton armat; 

- se va introduce o nouă rețea de instalații electrice, satisfăcând criteriile de performanță în vigoare 

și cerințele utilizatorilor; 

- se va executa instalația de iluminat general de tip LED, cu eficiență energetică și luminoasă 

ridicată;  

- se va executa rețeaua de prize monofazice simple și duble, racordate în tablourile electrice de 

distribuție prin siguranțe automate bipolare; 

- se va înlocui complet sistemul de preluare pentru descărcările electrice–paratrăsnet; 

- se va monta sistem de iluminat de siguranță de securitate; 

- se va monta, ca sursa de rezervă, un grup electrogen 400 V/50 Hz/150 kVA, prevăzut cu tablou 

AAR, în cazul întreruperii tensiunii de bază (de la transformator), grupul urmând a intra automat 

în funcțiune; 

- se va realiza instalația de ventilație pentru asigurarea condițiilor de confort în sala de spectacole 

prin intermediul unei centrale de tratare aer de 5600 mc/h; 

- se va monta instalația de desfumare în caz de incendiu; 

- se va monta sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;    

- se va realiza instalația de stingere a incendiului, ce are în componență instalația de intervenție la 

incendiu cu hidranți interiori, instalația de intervenție la incendiu cu hidranți exteriori și 

gospodăria apă de incendiu. Pentru gospodăria apă de incendiu s-a prevăzut un rezervor executat 

din beton, amplasat îngropat în curtea obiectivului de investiție, cu capacitatea de 180 mc, iar 

pentru asigurarea presiunii în rețeaua de incendiu, se va folosi un grup de pompare compus din 

două pompe, pentru hidranți interiori și exteriori; 

- se vor înlocui obiecte sanitare și instalația de apă rece, apă caldă și canalizare;  

- se va realiza instalația de încălzire pentru care agentul termic se va asigura cu ajutorul a 4 centrale 

termice cu o putere termică de P=150 kW fiecare; 

- se va monta sistem alternativ de producere a apei calde utilizând energie solară prin intermediul 

unui număr de 16 panouri solare cu 15 tuburi vidate, amplasate pe acoperiș (terasă); 

- se va realiza echiparea clădirii cu un lift panoramic, realizat pe structură independentă de oțel 

alipit laturii nordice a clădirii. 

Valoarea totală a obiectivului de investiție este 26.233.812,89 lei (inclusiv T.V.A.), din care 

valoare construcții și montaj 18.426.321,51 lei (inclusiv T.V.A.). 

 



Prin prezentul proiect de hotărâre se propune predarea către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., pe bază de 

Protocol, a amplasamentului reprezentat de construcție și terenul aferent acesteia, imobil situat în 

municipiul Târgu-Jiu, strada Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj, aflat în proprietatea publică a 

Județului Gorj, în suprafață construită de 1192 mp și teren aferent în suprafață de 2784 mp, 

identificat potrivit Cărții funciare nr. 56219, nr. cadastral/topografic 56219 și nr. topografic 56219 - 

C1, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului 

de investiții „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae 

Titulescu, nr. 8, județul Gorj”. 

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât, propunem 

spre adoptare proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare 

imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”. 
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