
ROMÂNIA                                               PROIECT,                                               
JUDEŢUL GORJ                 Avizat,                Inițiator,                                                                     
CONSILIUL JUDEŢEAN                                  Secretar General al Județului,                      Președinte, 
                                                                       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                Cosmin – Mihai Popescu                  
 

HOTĂRÂRE 
privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj 

 
Consiliul Județean Gorj;  
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare al inițiatorului;  
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția 
mediului, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice și Direcţia buget, finanțe, monitorizare 
servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Gorj;  
- Declarația pe propria răspundere a Secretarului General al Județului în conformitate cu dispozițiile art. 289, alin. (6), lit. b) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Procesul-verbal nr. 6012 din 16.04.2020 întocmit de către Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea Inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al județului Gorj; 
- Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Pubice și Administrației, solicitat de către UAT – Județul Gorj, asupra 
proiectului de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj, comunicat cu 
adresa nr. MDLPA-53223/DPFBL-2164/02.07.2021, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 10395/08.07.2021; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;  
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe;  
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului 
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 
- Prevederile art. 289, 293, alin. (1) și 294, alin. (3), (5), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;  

 
În baza art. 139, alin. (3), lit. g), art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), art. 182 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 607, alin. (4) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 – Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj 
nr. 8/2000, cu modificările și competările ulterioare și atestat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind 
atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, cu modificările 
și completările ulterioare, Secțiunea I – Bunuri imobile, se modifică și se completează după cum urmează: 

a) se abrogă pozițiile II.2.K și VI; 
b) după poziția nr. XXX se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. XXXI, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se va publica, pentru informare, în format electronic, în monitorul oficial local, precum și pe pagina 
de internet, în secțiunea dedicată statutului unității administrativ-teritoriale Județul Gorj. 
 
Art. 3 (1) - Compartimentul evidență patrimoniu public și privat - Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, evidența 
patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
          (2) - Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția 
mediului - Compartimentul evidență patrimoniu public și privat,  Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 
achiziții publice - Serviciul juridic-contencios din cadrul Consiliului Județean Gorj, Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 
 
              PREŞEDINTE,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
      Cosmin – Mihai Popescu                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
Nr._____ 
Adoptată în ședința din _______________2021 
Cu un număr de __________voturi 
Din totalul numărului de consilieri în funcție 



ANEXA  
la H.C.J. Gorj nr. ______ din _______.2021  

 
JUDEȚUL GORJ 
Comisia specială pentru întocmirea inventarului    Preşedinte Consiliul Județean Gorj, 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public                           Cosmin – Mihai Popescu 
al Unităţii Administrativ-Teritoriale Județul Gorj 
 
 
 

COMPLETĂRI 
la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 

 
 

Secțiunea I – Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Cod de 
clasificare 

Denumire
a bunului 

Elemente de identificare Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz al 
dării în 

folosință 

Valoare de 
inventar 
(mii lei) 

Situația juridică 
actuală 

 

XXXI 1.6.2.  
 

Teren 
intravilan 

Comuna Scoarța,  
Sat Scoarța,    
Județul Gorj  
Teren intravilan  
Suprafață = 1209  mp; 
Nr. cadastral 35806 
Tarlaua nr. 27;  
Parcela nr. 854/2;  
Fără împrejmuire;  
Vecinătăți:     
Nord – Proprietate 
particulară;     
Sud – DC 1569;  
Est –  Uliță;     
Vest – Proprietate 
particulară; 

2020 13,5048 H.C.J. nr. 
32/28.02.2020; 
HCL Scoarța nr. 
43/05.08.2020; 
Protocol de predare-
primire nr. 
9566/14.08.2020  
(UAT-Comuna 
Scoarța), respectiv nr. 
10759/14.08.2020  
(UAT – Județul Gorj). 
CF nr. 35806 a 
localității Scoarța 

 
 
Președinte: - Cosmin-Mihai Popescu - Președinte Consiliul Județean Gorj ________________________ 
 
Membri:  - Cristina-Elena Rădulea - Zamfirescu - Secretar General al Județului Gorj _____________ 
 

- Victoria Ungureanu - Director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizarea servicii comunitare de 
utilități publice, proiecte și programe naționale __________________________ 
 
- Alexandru-Mircea Cămui – Arhitect șef, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența 
patrimoniului și protecția mediului ________________________________________________ 
 
- Costel Marcău - Director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții 
publice ______________________________________________________________ 

 
Secretar: - Cristina-Elena Rădulea - Zamfirescu – Secretar General al Județului Gorj _____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj  

 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune Consiliului Judeţean Gorj aprobarea atestării Inventarului bunurilor care aparțin 
domeniul public al Judeţului Gorj, în sensul abrogării poziției II.2.K - Casa ”Barbu Gănescu” Tg-Jiu  și a poziției VI – Clădire 
fost sediu al Tribunalului Gorj din Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj, precum și al 
completării domeniului public cu un imobil-teren în suprafață de 1209 mp, situat în Comuna Scoarța, Județul Gorj.  
 
Prin Legea nr. 199/2015 a fost înființat la Târgu Jiu, Muzeul Național ”Constantin Brâncuși", instituție publică de importanță 
națională, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Culturii, act ce a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 
2016. 
 
Având în vedere interesul pe care îl prezintă pentru Județul Gorj înființarea Muzeului Național “Constantin Brâncuși”, Consiliul 
Județean Gorj, prin Hotărârea nr. 131/18.12.2015, a aprobat punerea la dispoziția Ministerului Culturii a imobilului - Casa 
”Barbu Gănescu”, evidențiat în patrimoniul Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Gorj, pentru stabilirea sediului Muzeului 
Național “Constantin Brâncuși”, instituție publică de importanță națională nou înființată.  
 
Prin adresa nr. 20 D/933/C.Z./13.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11561/15.09.2017, Secretariatul 
General al Guvernului a solicitat adoptarea unei hotărâri a Consiliului Județean Gorj privind trecerea imobilului – Casa ”Barbu 
Gănescu” - din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, pentru stabilirea sediului Muzeului Național „Constantin Brâncuși”, ca urmare a aprobării în ședința Guvernului din 
data de 07.09.2017 a Memorandumului Guvernului României nr. 20/14916/M.B./17.08.2017, cu tema „Aprobarea transmiterii 
de către Guvernul României prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Gorj, privind 
emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al 
statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale”. 
 
Astfel, în urma finalizării procedurii de transfer inter-domenial public realizat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 
156/29.09.2017 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului și 
administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru stabilirea sediului Muzeului Național ”Constantin Brâncuși”, 
precum și a încheierii protocolului (înregistrat la UAT Județul Gorj sub nr. 13371/25.10.2017 și la Ministerul Culturii și Identității 
Naționale sub nr. 9563CM/15.12.2017) privind predarea din domeniul public al județului Gorj  și administrarea Consiliului 
Județean Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale a imobilului Casa 
”Barbu Gănescu”, pentru stabilirea sediului Muzeului Național ”Constantin Brâncuși”, au fost îndeplinite premisele schimbării 
regimului juridic al bunului în cauză, prin încetarea uzului și interesului public județean și dobândirea afectațiunii de uz și 
interes public național. 
 
Imobilul situat în municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei nr. 24, judeţul Gorj, în care a funcţionat Tribunalul Gorj a fost declarat ca 
bun de interes judeţean prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 16/1993, fiind atribuit în folosinţă gratuită Universităţii 
”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, instituţie publică nou înfiinţată la data respectivă.  
 
Sub aspectul regimului juridic, imobilul a fost afectat pentru desfăşurarea activităţii specifice învăţământului universitar și 
administrat în regim de continuitate, din anul 1995, de către Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, instituţie de 
învăţământ superior de interes public, de stat, acreditată, cu personalitate juridică si caracter nonprofit, înfiinţată în 
conformitate cu prevederile legii autonomiei universitare şi libertăţii academice, în coordonarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale - autoritate centrală de specialitate.  
 
Astfel, situaţia juridică a imobilului în cauză, caracterizată prin inexistența unor raporturi de subordonare între Consiliul 
Judeţean Gorj, pe de o parte, şi Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, pe de altă parte, contravine principiilor 
generale ale legalităţii şi securităţii juridice, de natură să afecteze stabilitatea raporturilor de proprietate publică în cadrul de 
organizare administrativă a statului.  
 
În acest sens, prin adresa nr. 20/8021/AT/04.05.2020 / 20D/321/CZ/11.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 
nr. 6504/13.05.2020, Secretariatul General al Guvernului a solicitat adoptarea unei hotărâri a Consiliului Județean Gorj privind 
transmiterea imobilului, compus din patru clădiri și terenul aferent în suprafață măsurată de 1473 mp (din acte 1440 mp), 
situat în municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 24, județul Gorj, din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al 
statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, ca urmare 
a aprobării în ședința Guvernului din data de 30.04.2020 a Notei Ministerului Educației Naționale nr. 691/03.04.2020 cu tema: 
”Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Gorj, 



privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului, compus din patru clădiri și terenul aferent în suprafață 
măsurată de 1473 mp (din acte 1440 mp), situat în municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 24, județul Gorj, din domeniul public 
al județului Gorj în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu 
Jiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării”.  
 
Solicitarea Secretariatului General al Guvernului privind transmiterea imobilului în cauză din domeniul public al județului Gorj 
în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea ”Constantin Brâncuși” 
din Târgu Jiu are la bază adresa Consiliului Județean Gorj nr. 15462/15.05.2019 prin care s-a expus situația juridică actuală 
a imobilului, prin prisma incompatibilității acesteia cu reglementările privind regimul juridic al bunurilor proprietate publică și al 
constituirii/exercitării dreptului real de administrare asupra acestora, prevăzute în actele normative precizate mai sus.  
 
Soluția identificată de Secretariatul General al Guvernului a avut în vedere rațiuni de delimitare a domeniului public, 
considerându-se prin raportare la categoriile de bunuri care aparțin domeniului public al statului, în speță pct. 30 din Anexa 2 
la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, că imobilului în cauză trebuie integrat în domeniul 
public al statului, afectațiunea sa actuală de bun administrat de facto de către Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu 
Jiu, instituție publică aflat în coordonarea/subordinea Ministerului Educației și Cercetării nefiind compatibilă cu regimul actual 
de proprietate publică al județului Gorj.  
 
Astfel, în urma finalizării procedurii de transfer inter-domenial public realizat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 
68/29.05.2020 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului și 
administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și a încheierii protocolului (înregistrat la UAT Județul Gorj sub nr. 11408/01.09.2020 și la 
Ministerul Educației și Cercetării sub nr. 10553/09.11.2020, respectiv la Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu sub 
nr. 654/01.09.2020) privind predarea din domeniul public al județului Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj în 
domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării a imobilului Clădire fost sediu al Tribunalului 
Gorj (actual universitate) pentru Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, au fost îndeplinite premisele schimbării 
regimului juridic a bunului în cauză, prin încetarea uzului și interesului public județean și dobândirea afectațiunii de uz și interes 
public național. 
 
În consecință, ca efect al adoptării celor două hotărâri menționate și încheierea protocoalelor privind predarea din domeniul 
public al județului Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Culturii și Identității Naționale a imobilului Casa ”Barbu Gănescu”, pentru stabilirea sediului Muzeului Național ”Constantin 
Brâncuși”, respectiv în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării a imobilului Clădire fost 
sediu al Tribunalului Gorj (actual universitate) pentru Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, se impune abrogarea 
celor două poziții, respective a poziției II.2.K - Casa ”Barbu Gănescu” Tg-Jiu  și a poziției VI – Clădire fost sediu al Tribunalului 
Gorj din Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj. 
 
Bunul imobil – teren în suprafață de 1209 mp, situat în Comuna Scoarța, Județul Gorj, a fost identificat de către Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, 
după efectuarea unor demersuri la nivelul unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Gorj, ca fiind viabil pentru 
dezvoltarea de noi servicii sociale rezidențiale pentru pentru copii.  
 
Astfel, DGASPC Gorj a solicitat Consiliului Județean Gorj demararea procedurilor necesare în vederea preluării bunului imobil 
- teren, cu titlu gratuit, în proprietatea publică a județului Gorj.  
 
În vederea respectării procedurii prevăzute de art. 294, alin. (3), (5), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a acordului de principiu dat de UAT – Comuna 
Scoarța, pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului imobil – teren în cauză, a fost adoptată/aprobată Hotărârea 
Consiliului Județean Gorj nr. 32/28.02.2020 privind inițierea formalităților de trecere inter-domenială a unui imobil - teren din 
domeniul public al Comunei Scoarța în domeniul public al Județului Gorj, care are valoare juridică de cerere de trecere a 
bunului imobil – teren din domeniul public al UAT - Comunei Scoarța în domeniul public al UAT - Județul Gorj (act administrativ 
prealabil), adresată titularului dreptului de proprietate publică.  
 
În urma finalizării procedurii de trecere a imobilului-teren din domeniul public al Comunei Scoarța în domeniul public al 
Județului Gorj, realizate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 32/28.02.2020 și aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local Scoarța nr. 34/ 05.08.2020 privind trecerea inter-domenială a unui imobil - teren din domeniul public al Comunei Scoarța 
în domeniul public al Județului Gorj, precum și a semnării Protocolului de predare-primire a unui imobil–teren din domeniul 
public al U.A.T. Scoarța în domeniul public al U.A.T. Județul Gorj, situat în sat Scoarța, comuna Scoarța, Județul Gorj, încheiat 
între UAT- Comuna Scoarța și UAT – Județul Gorj, nr. 9566/14.08.2020, respectiv nr. 10759/14.08.2020 și declararea de 

interes public a bunului în cauză conform art. 1, alin. 1 din HCJ nr. 30/26.02.2021 pentru stabilirea regimului juridic al unui 
bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj (Cartea Funciară nr. 35806 a localității Scoarța eliberată de Oficiul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Gorj în favoarea Județului Gorj), se impune efectuarea formalităților de completare a Inventarului 



bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj. 
 
Evidențierea imobilului-teren în domeniul public al Județului Gorj are consecințe patrimoniale în sensul includerii acestuia în 
patrimoniul județului, respectiv bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale 
constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale. 
 
Formalitățile menționate mai sus sunt acte prealabile, iar prin efectul adoptării prezentei hotărâri și a actelor juridice civile și 
administrative subsecvente acestuia, bunul în cauză va fi administrat de către DGASPC Gorj, în condițiile generale de 
administrare stabilite între autoritatea publică – Consiliul Județean Gorj și instituția publică în interesul căreia a fost 
achiziționat, în scopul dezvoltării de noi servicii sociale rezidențiale pentru copii. 
 
Prin raportare la afectațiunea destinată de bun domenial public, s-a considerat că imobilul-teren corespunde standardelor 
tehnice specifice desfășurării acestui tip de servicii sociale, respectiv îndeplinește condițiile de uz și interes public specifice 
regimului domenial public, în accepțiunea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Fac următoarele precizări: 
- direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj au întocmit referatul comun nr. 5900 din 14.04.2021 privind 
necesitatea actualizării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Gorj, ca efect a diminuării domeniului 
public urmare transmiterii celor două imobile din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului, precum și 
completarea domeniului public, ca urmare a trecerii inter-domeniale a unui imobil - teren din domeniul public al Comunei 
Scoarța în domeniul public al Județului Gorj și a încetării uzului și interesului public local și dobândirea afectațiunii de uz și 
interes public județean; 
- în vederea atestării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Gorj, comisia specială constituită la 
nivelul UAT-Județul Gorj a stabilit, prin raportare la afectațiunile destinate bunurilor care fac obiectul prezentului proiect de 
hotărâre, că sunt îndeplinite condițiile de actualizare (modificare și completare) a domeniului public și, în consecință, prin 
Procesul-verbal nr. 6012 din 16.04.2020 a propus inițierea unui proiect de hotărâre de atestare a Inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Judeţului Gorj, Secțiunea I – Bunuri immobile, care să aibă ca obiect diminuarea domeniului 
public prin abrogarea celor două poziții din Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj, precum și 
includerea unui nou bun în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Gorj, în condițiile Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 392/2020 
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 
comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 
- asupra Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 156/29.09.2017 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului 
Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și identității Naționale, pentru stabilirea sediului 
Muzeului Național ”Constantin Brâncuși”, Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 68/29.05.2020 privind transmiterea unui imobil 
din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru 
Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 32/28.02.2020 privind inițierea 
formalităților de trecere inter-domenială a unui imobil - teren din domeniul public al Comunei Scoarța în domeniul public al 
Județului Gorj a fost exercitat controlul de legalitate de către Instituția Prefectului – Județul Gorj, care au stat la baza iniţierii 
prezentului proiect de hotărâre, potrivit prevederilor art. 200 coroborat cu art. 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    
-  în aplicarea prevederilor art. 289 din OUG nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
la solicitarea Consiliului Județean Gorj, asupra prezentului proiect de hotărâre a fost exprimat punctul de vedere al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Pubice și Administrației, comunicat cu adresa nr. MDLPA-53223/DPFBL-2164/02.07.2021, prin care 
ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice a făcut recomandări doar pe formă, nu și pe fond, celelalte autorități 
și instituții consultate neavând obiecțiuni. 
 
Prevederile legale incidente sunt: 
- Prevederile art. 289, 293, alin. (1) și 294, alin. (3), (5), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 557, alin. (2), art. 858, art. 860, alin. (1) și (2), art. 861 și art. 863, lit. f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
Prin raportare la precizările de ordin juridic ce susțin regimul juridic domenial public, în baza hotărârilor invocate și a 
documentelor anexate care au stat la baza iniţierii prezentului proiect de hotărâre, precum și prin strictă raportare la 
afectațiunea bunurilor în cauză, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin 
domeniul public al Judeţului Gorj, în forma prezentată.  
 

INIŢIATOR PROIECT, 
P R E Ş E D I N T E, 

Cosmin-Mihai Popescu 
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Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj 

 
 
 

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă aprobarea atestării Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al 
Judeţului Gorj, în sensul abrogării poziției II.2.K - Casa ”Barbu Gănescu” Târgu Jiu  și a poziției VI – Clădire fost sediu al 
Tribunalului Gorj din Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj, ca efect al adoptării actelor 
prealabile inițierii acestui demers, precum și a completării domeniului public cu un imobil-teren în suprafață de 1209 mp, situat 
în Comuna Scoarța, Județul Gorj, ca efect al finalizării procedurilor de transfer inter-domenial public. 
 
Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl constituie: 
- Prevederile art. 289, 293 alin. (1) și 294 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 
- Prevederile art. 557, alin. 2, art. 858, art. 860, alin. 1 și 2, art. 861 și art. 863, lit. f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor.  
 
Astfel, având în vedere prevederile legale incidente, precum și: 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 156/29.09.2017 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj 
în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și identității Naționale, pentru stabilirea sediului Muzeului 
Național ”Constantin Brâncuși”; 
- Protocol privind predarea din domeniul public al județului Gorj  și administrarea Consiliului Județean Gorj în domeniul public 
al statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale a imobilului Casa Barbu Gănescu, situat în municipiul 
Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 1, județul Gorj , pentru stabilirea sediului Muzeului Național ”Constantin Brâncuși”, încheiat între 
UAT-Județul Gorj și Ministerul Culturii și Identității Naționale nr.13371/25.10.2017,respectiv nr. 9563CM/15.12.2017; 
- Adresa Instituției Prefectului – Județul Gorj nr. 2974/24.02.2021 având ca obiect avizul de legalitate pentru Hotărârea 
Consiliului Județean Gorj nr. 156/29.09.2017 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj în domeniul 
public al statului și administrarea Ministerului Culturii și identității Naționale, pentru stabilirea sediului Muzeului Național 
”Constantin Brâncuși”; 
- Hotărârea Guvernului nr. 597/12.08.2019 privind înscrierea în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului 
Culturii și Identității Naționale a bunului imobil ”Casa Gănescu” pentru stabilirea sediului Muzeului Național ”Constantin 
Brâncuși”; 
- Hotărârea Guvernului nr. 420/27.05.2020 privind transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Culturii în 
administrarea Muzeului Național ”Constantin Brâncuși”; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 68/29.05.2020 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj 
în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea ”Constantin Brâncuși” 
din Târgu Jiu; 
-  Nota rectificativă a valorilor de inventar prevăzute în coloana 4 ”Caracteristicile imobilului” din Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Gorj nr. 68/29.05.2020 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al 
statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, 
consemnată în Procesul-verbal de Ședință ordinară a Consiliului Județean Gorj nr. 11396 din 01.09.2020; 
- Protocol privind predarea imobilului situat în municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei nr. 24, județul Gorj, din domeniul public al 
județului Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea ”Constantin 
Brâncuși” din Târgu Jiu, încheiat între UAT-Județul Gorj și Ministerului Educației și Cercetării nr. 11408/01.09.2020,respectiv 
nr. 10553/09.11.2020 (Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu – nr. 654/01.09.2020); 
- Adresa Instituției Prefectului – Județul Gorj nr. 8832/29.06.2020, având ca obiect avizul de legalitate pentru Hotărârea 
Consiliului Județean Gorj nr. 68/29.05.2020 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj în domeniul 
public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 32/28.02.2020 privind inițierea formalităților de trecere inter-domenială a unui imobil 
- teren din domeniul public al Comunei Scoarța în domeniul public al Județului Gorj; 
- Hotărârea Consiliului Local Scoarța nr. 34/ 05.08.2020 privind trecerea inter-domenială a unui imobil - teren din domeniul 
public al Comunei Scoarța în domeniul public al Județului Gorj; 
- Protocol de predare-primire privind trecerea  unui imobil–teren din domeniul public al U.A.T. Scoarța  în domeniul public al 



U.A.T. Județul Gorj, situat în sat Scoarța, comuna Scoarța, Județul Gorj, încheiat între UAT- Comuna Scoarța și UAT – Județul 
Gorj, nr. 9566/14.08.2020, respectiv nr. 10759/14.08.2020; 
- Adresa Instituției Prefectului – Județul Gorj nr. 443/18.01.2021, având ca obiect avizul de legalitate pentru Hotărârea 
Consiliului Județean nr. 32/28.02.2020 privind inițierea formalităților de trecere inter-domenială a unui imobil - teren din 
domeniul public al Comunei Scoarța în domeniul public al Județului Gorj; 
- Cartea Funciară nr. 35806 a localității Scoarța eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj; 
- Referatul comun nr. 5900 din 14.04.2021 întocmit de Compartimentul evidență patrimoniu public și privat - Direcţia urbanism, 
amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului și Serviciul juridic-contencios - Direcția juridică, dezvoltarea 
capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  
- Procesul-verbal nr. 6012 din 16.04.2020 întocmit de către Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al județului Gorj; 
- Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Pubice și Administrației, solicitat de către UAT – Județul Gorj, asupra 
proiectului de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj, comunicat cu 
adresa nr. MDLPA-53223/DPFBL-2164/02.07.2021, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 10395/08.07.2021; 
 
considerăm că proiectul de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj, în 
forma prezentată, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea 
acestuia în forma prezentată.  

 
 

Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, 
evidența patrimoniului și protecția mediului, 

Arhitect șef, 
Cămui Alexandru-Mircea 
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