
ROMÂNIA          
JUDEȚUL GORJ                                                  
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                       
      

HOTĂRÂRE 
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al UAT- Județul Gorj în domeniul public al Județului Gorj 

 

 
Consiliul Județean Gorj, 
Având în vedere:  

 
-  Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;  
-  Raportul de specialitate comun al Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția 
mediului, Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 
naționale și Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj; 
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 
- Prevederile art. 553, alin. (1) și alin. (4) și art. 860-861 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 289 și art. 296, alin. (2) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 
În baza art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat al Județului Gorj în domeniul public al Județului Gorj, a imobilului 

Casa Tismana – Captare Pavilion Administrativ, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1, parte 

integrantă. 

Art. 2 Se diminuează domeniul privat al Județului Gorj cu valoarea de inventar a bunului – 672.826,72 lei. 

Art. 3 Se majorează în mod corespunzător domeniul public al Județului Gorj cu valoarea de inventar  a imobilului 

Casa Tismana – Captare Pavilion Administrativ . 

Art. 4 Se declară imobilul Casa Tismana – Captare Pavilion Administrativ ca fiind bun de interes public județean, 

urmând să i se atribuie o afectațiune domenială publică identificată sub aspectul uzului sau interesului public. 

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Gorj, precum și Oficiului Județean de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj, în vederea efectuării formalităților de Carte funciară privind schimbarea 

regimului juridic al bunului. 

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

Consiliului Județean Gorj. 

 
 

   PREȘEDINTE,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
          Cosmin – Mihai Popescu                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
                       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 

 
Nr. 119  

 Adoptată în ședința din data de 30.07.2021 
          cu un număr de 30 voturi 

din totalul numărului de consilieri 
 



 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
 
 
 

    ANEXA  
la H.C.J. Gorj nr. 119/30.07.2021 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului evidențiat în domeniul privat al Județului Gorj 

 
 
 

Nr. 

crt.   

Denumirea 

bunului imobil 

Caracteristicile imobilului 

1. Casa Tismana 

– Captare 

Pavilion 

Administrativ 

C1 (P+E) – Casă 

Suprafață construită la sol = 75 mp 

Suprafață desfășurată = 150 mp 

Teren intravilan 
Suprafață = 530 mp 

Împrejmuire = 115,504 m 
- laturile 1-2-3-4-5 gard de tablă; 
- laturile 6-7-8-9 zid de piatră. 

Carte Funciară nr. 35306 a Orașului Tismana 
Număr cadastral: 35306 

Valoare de inventar:    672.826,72 lei 

Proprietate privată a Județului Gorj 

 
 
 
 
 
PREȘEDINTE,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

     Cosmin – Mihai Popescu                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




