ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

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,
Cosmin-Mihai Popescu
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Adoptată în ședința din 23.12.2021
cu un număr de 31 de voturi din
totalul numărului de consilieri.
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