ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind inițierea formalităților de trecere interdomenială a unui imobil - teren
din domeniul public al Comunei Scoarța în domeniul public al Judeţului Gorj
Consiliul Județean Gorj;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- 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;
- 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;
- Referatul nr. 1846 din 10.02.2020 întocmit de Compartimentul evidență patrimoniu public și privat - Direcţia
urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Gorj;
- Procesul-verbal nr. 1913 din 12.02.2020 întocmit de către Comisia specială pentru întocmirea, modificarea,
completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Gorj;
- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj nr 9463/18.04.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 5359/19.04.2019;
- Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 5644/25.04.2019, înregistrată la Primăria Comunei Scoarța sub nr.
4933/25.04.2019;
- Adresa Primăriei Comunei Scoarța nr 4933/21.05.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
6831/22.05.2019;
- Hotărârea Consiliului Local Scoarța nr. 41/20.06.2019 privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale
pentru emiterea avizului conform în vederea transmiterii proprietății terenului de 1209 mp, CF – 35806 în
proprietatea publică a Județului Gorj prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj pentru
dezvoltarea unor servicii sociale rezidențiale destinate copiilor – casă de tip familial sau persoane adulte – centru
de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Scolii Gimnaziale Scoarța nr. 15/22.07.2019;
- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Gorj nr. 17131/12.09.2019, prin care se transmite Ministerului Educației
Naționale că în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj din 11.09.2019
a fost aprobată favorabil solicitarea Primăriei Comunei Scoarța nr. 9263/28.08.2019, referitoare la schimbarea
destinației teren, fostă Școala Generală Scoarța (veche), în suprafață de 1209 mp, pentru funcționarea unei case
de tip familial sau persoane adulte – centru de îngrijire și asistență pentru persoanele adulte cu handicap;
- Acordul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj dat în cadrul ședinței din 11.09.2019,
conform adresei Inspectoratului Școlar Județean Gorj nr. 17131/12.09.2019 adresată Ministerului Educației
Naționale;
- Avizul Conform eliberat de Ministerul Educației și Cercetării, nr. 9936/02.12.2019;
- Adresa Primăriei Comunei Scoarța nr 181/09.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
453/14.01.2020;
- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj nr 688/14.01.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 560/15.01.2020;
- Adresa UAT – Comuna Scoarța nr. 1431/06.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
1671/06.02.2020;

- Cartea Funciară nr. 35806 a comunei Scoarța și Planul de amplasament;
- Prevederile 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;
- Prevederile art. 557, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În baza art. 182 alin.(1) din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) - Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit, în domeniul public al UAT - Județul Gorj a unui imobil - teren
aflat în domeniul public al UAT - Comuna Scoarța, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) - Prezenta hotărâre are valoare juridică de cerere de trecere a imobilului - teren din domeniul public al
UAT - Comunei Scoarța în domeniul public al UAT - Județul Gorj (act administrativ prealabil), adresată titularului
actual al dreptului de proprietate publică.
(3) - Trecerea efectivă a imobilului - teren în domeniul public al UAT - Județul Gorj se va realiza prin hotărâre
a Consiliului Local Scoarța și protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local Scoarța și Consiliul Județean
Gorj.
(4) - După încheierea protocolului de predare-primire prevăzut la alin. (3), UAT – Județul Gorj, prin Consiliul
Județean Gorj, va evidenția bunul imobil – teren în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului,
va exercita în integralitate atributele dreptului de proprietate publică asupra imobilului - teren, fiind îndeplinite
premisele juridice de declarare a bunului ca fiind de uz și de interes public județean, respectiv de constituire a
dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.
Art. 2 (1) - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentul de specialitate
din cadrul Consiliului Județean Gorj, împreună cu persoanele de drept public implicate.
(2) - Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj,
autorităților administrației publice locale ale Comunei Scoarța, județul Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul
Gorj.
PREŞEDINTE,
Cosmin – Mihai Popescu

Nr. 32
Adoptată în ședința din 28.02.2020
Cu un număr de 28 voturi
Din totalul numărului de consilieri în funcție

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
ANEXA
la H.C.J. Gorj nr. 32 din 28.02.2020
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil - teren propus pentru preluare
din proprietatea publică a UAT - Comuna Scoarța în proprietatea publică a Județului Gorj
Secțiunea I – Bunuri imobile
Cod de
clasificare

Locul unde
este situat
bunul-imobil

Persoana juridică de la
care se transmite bunulimobil

1.6.2.

Comuna Scoarța,
Sat Scoarța,
Județul Gorj

U.A.T. – Comuna Scoarța,
Județul Gorj

PREŞEDINTE,
Cosmin – Mihai Popescu

Persoana juridică la
care se transmite
bunul-imobil

Elemente de identificare a bunuluiimobil

Teren intravilan = 1209 mp;
U.A.T. - Județul Gorj, Fără împrejmuire;
Consiliul Județean Gorj Vecinătăți:
Nord – Proprietate privată;
Sud – Drum – DC 1569;
Est – Uliță;;
Vest – Proprietate privată;
Număr cadastral 35806;
Tarlaua nr. 27; Parcela nr. 854/2;
Carte funciară – 35806 – Comuna
Scoarța;
Valoare de inventar = 13.504,80 lei

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
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