PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

NOTĂ:

Înscrisul ”Anexă” la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 41/30.06.2005 privind transmiterea, cu titlul
gratuit, a unor active de utilitate publică din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al orașului
Tismana și în administrarea Consiliului Local Tismana, sub aspectul conținutului său, se pune în acord
cu elementele – active de utilitate publică – precizate expres în instrumentele de prezentare și motivare
a actului administrativ de autoritate – HCJ nr. 41/30.06.2005 (Raport de specialitate), în temeiul cărora
autoritatea deliberativă a județului și-a manifestat voința, la data respectivă, de transmitere a activelor
respective din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al orașului Tismana și în administrarea
Consiliului Local Tismana.
Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 41/30.06.2005 se rescrie, în consens cu situația activelor
de utilitate publică prevăzute în Raportul de specialitate la acest act administrativ, urmând să înlocuiască
anexa inițială la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 41/30.06.2005 privind transmiterea, cu titlul
gratuit, a unor active de utilitate publică din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al orașului
Tismana și în administrarea Consiliului Local Tismana.
Se impune precizarea că elementele active de utilitate publică prevăzute în Raportul de specialitate la
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 41/30.06.2005 se află în administrarea afectivă a Consiliului Local
Tismana de la data adoptării hotărârii și fac parte din sistemul de apă și canalizare al Orașului Tismana,
situație certificată de Primăria Orașului Tismana prin adresa nr. 5948/28.05.2020.

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
Director executiv,
Costel Marcău

Anexă la HCJ nr. 41/30.06.2005
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Datele de identificare a activelor de utilitate publică transmise din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al Orașului Tismana și în administrarea Consiliului Local Tismana
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B
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4=2-3
5 = 3/2
6=1X5
ALIMENTARE CU Lungime totală = 4,6 km
1.8.6.
iun - 95
537.391.614
360
119
241
33,1
177.637.784
APĂ TISMANA
Alcătuită din țeavă de oțel cu Ø 159 mm, pozată la o
adâncime de 0,90 - 2,0 m
Înnădirea țevilor - cu flanșe de oțel:
ALIMENTARE CU Lungime totală = 9,4 km
1.8.6.
iun - 95
150.924.977
360
119
241
33,1
49.889.090
APĂ UNGURENI Alcătuită din țevi de oțel cu:
- VÂNĂTA Ø = 108 mm, L = 5,3 km pt. bazin Rușeață - UngureniPOCRUIA
Vânăta;
Ø = 76 mm, L = 1,1 km, loc. Vânăta;
Ø = 57mm, L = 3,0 km pt. bazin
Rușeață – Pocruia - Izvarna
CANALIZARE
Canalizare menajeră Tismana:
1.8.7.
iun - 94
155.736.523
480
131
349
27,3
42.503.093
L = 3 km, tuburi azbocim. Ø 250 mm, 60 cămine vizitare.
Canalizare pluvială Tismana:
L = 2 km, tuburi beton Ø 250 mm, 30 cămine vizitare.
STAȚIE DE
Alcătuită din 2 bazine de oxidare, limpezire. și construcții
1.8.8.
iun - 94
115.865.366
480
131
349
27,3
31.621.589
EPURARE
anexe.
Caracteristicile construct. cf. fișei constr. anexate
CABINĂ POARTĂ Construcție simplă, amplas. în loc. Tismănița, Jud, Gorj.
1.8.14.
Iun - 94
10.917.971
120
119
1
99,2
10.826.988
TISMĂNIȚA
Caracteristicile construct. Cf. fișei construct. anexate.
CAPTARE
Obiectiv preluat de la RENEL, filiala Târgu Jiu prin
TISMĂNIȚA
Protocolul nr. 775/15.04.1993.
Alcătuit din:
- prize de apă Tismanița (prag de spălare);
- stație filtrare Tismănița (cinci filtre lente cu planșeu
crepine);
- aducțiune 3,9 km (stație filtrare model Tismana) –
conductă metal cu Ø 159 mm.
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

NOTĂ:
Anexă rescrisă, pusă în acord cu instrumentele de prezentare și motivare ale HCJ nr. 41/30.06.2005 (Raport de specialitate),
situație consemnată în Procesul-verbal de Ședință Ordinară a Consiliului Județean Gorj nr. 8290 din 25.06.2020.
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu
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