
ROMÂNIA                               Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                                                 AVIZEAZĂ,                          

CONSILIUL JUDEŢEAN                                  SECRETAR  AL JUDEŢULUI,          

                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea desființării, prin efectul legii, a Camerei Agricole Județene Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică şi dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

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

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 2 din 22.01.2010 privind înființarea Camerei Agricole Județene 

Gorj, prin reorganizarea Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Gorj; 

- Protocolul de predare-primire nr. 128/12.01.2017 încheiat între Direcția pentru Agricultură Județeană 

Gorj și Camera Agricolă Județeană Gorj; 

- Prevederile art. 2 si art. 5 din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri 

aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- Prevederile H.G. nr. 860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru 

agricultură județene și a municipiului București; 

- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. a și alin. 2, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.     

 

În temeiul art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se constată desființarea, prin efectul legii de reorganizare, a Camerei Agricole Județene Gorj, 

instituție publică descentralizată, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj,  

prin preluarea activității, patrimoniului și personalului  acesteia de către Direcția pentru Agricultură 

Județeană Gorj. 

 

Art. 2 Se ia act de transferul patrimoniului Camerei Agricole Județene Gorj către Direcția pentru 

Agricultură Județeană Gorj, potrivit Protocolului de predare-primire nr. 128/12.01.2017, încheiat între 

Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj și Camera Agricolă Județeană Gorj. 

 

Art. 3 La data reorganizării prin efectul legii a Camerei Agricole Județene Gorj, Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 2 din 22.01.2010 privind înființarea Camerei Agricole Județene Gorj, prin reorganizarea 

Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Gorj, își încetează aplicabilitatea. 

  

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției pentru Agricultură Județene Gorj. 

  

 

       PREŞEDINTE,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

        Cosmin-Mihai Popescu                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Nr.______  

Adoptată în ședința din data de _______2017   

cu un număr de _________ voturi 

din totalul numărului de consilieri 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind constatarea desființării, prin efectul legii, a Camerei 

Agricole Județene Gorj 

 

 

Camera Agricolă Județeană Gorj a fost înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, 

ca instituție publică descentralizată și cu personalitate juridică, prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 2 din 22.01.2010, prin reorganizarea Oficiului Județean de Consultanță 

Agricolă Gorj. 

 

Prin Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate 

în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a dispus 

reorganizarea direcțiilor pentru agricultură județene, instituții publice cu personalitate 

juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, prin preluarea activității, patrimoniului și personalului direcțiilor 

pentru agricultură județene, caselor agronomului, compartimentelor funcționale din 

subordinea Direcției monitorizare inspecții, verificare și control din cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și ale camerelor agricole județene, structuri 

care se desființează. 

 

Ca efect al acestui act normativ, prin proiectul de hotărâre se propune: 

-  constatarea desființării Camerei Agricole Județene Gorj, ce a funcționat în 

subordinea Consiliului Județean Gorj ca instituție publică descentralizată și cu 

personalitate juridică, prin preluarea activității, patrimoniului și personalului  

acesteia de către Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj; 

- constatarea transferului patrimoniului Camerei Agricole Județene Gorj către 

Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj, potrivit Protocolului de predare-primire 

nr. 128/12.01.2017, încheiat între Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj și 

Camera Agricolă Județeană Gorj; 

-  încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 2 din 22.01.2010 

privind înființarea Camerei Agricole Județene Gorj, prin reorganizarea Oficiului 

Județean de Consultanță Agricolă Gorj. 

 

Față de aceste considerente, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind constatarea 

desființării, prin efectul legii, a Camerei Agricole Județene Gorj, în forma prezentată.  

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE 

Cosmin-Mihai Popescu 

 
 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind constatarea desființării, prin efectul legii, a Camerei 

Agricole Județene Gorj 
 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune constatarea desființării, prin efectul legii, a 

Camerei Agricole Județene Gorj, ce a funcționat în subordinea Consiliului Județean Gorj 

ca instituție publică descentralizată și cu personalitate juridică, prin preluarea activității, 

patrimoniului și personalului  acesteia de către Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj. 

 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere și aprobare îl 

constituie: 

- Prevederile art. 2 si art. 5 din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru 

reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 

- Prevederile H.G. nr. 860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor 

direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București; 

- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. a și alin. 2, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.     

Având în vedere și: 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 2 din 22.01.2010 privind înființarea Camerei 

Agricole Județene Gorj, prin reorganizarea Oficiului Județean de Consultanță Agricolă 

Gorj; 

- Protocolul de predare-primire nr. 128/12.01.2017 încheiat între Direcția pentru 

Agricultură Județeană Gorj și Camera Agricolă Județeană Gorj; 

 

considerăm că proiectul de hotărâre privind constatarea desființării, prin efectul legii, a 

Camerei Agricole Județene Gorj a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Costel  Marcău 

 

 


