ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind inițierea formalităților de trecere interdomenială a unui bun imobil – teren și construcții
din domeniul public al Comunei Mătăsari 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. 14975 din 23.09.2021 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;
- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj nr. 13016/15.06.2021, înregistrată la UAT-Județul Gorj
sub nr. 9336/17.06.2021;
- Hotărârea Consiliului Local Mătăsari nr. 30/26.08.2021 privind aprobarea și însușirea propunerii comisiei special de inventariere
a domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj;
- Cartea Funciară nr. 39143 a comunei Mătăsari și Planul de amplasament;
- Adresa Primăriei Comunei Mătăsari nr. 5976/16.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14548/16.09.2021;
- 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) și art. 196, alin. (1), lit. a) 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 bun imobil – teren și
construcții aflat în domeniul public al UAT - Comuna Mătăsari, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea înființării serviciului social rezidențial pentru persoane adulte cu handicap – Centru de
Îngrijire și Asistență.
(2) - Prezenta hotărâre are valoare juridică de cerere de trecere a bunului imobil – teren și construcții din domeniul public
al UAT - Comunei Mătăsari în domeniul public al UAT - Județul Gorj (act administrativ prealabil), adresată titularului actual al
dreptului de proprietate publică.
(3) - Trecerea efectivă a bunului imobil – teren și construcții în domeniul public al UAT - Județul Gorj se va realiza prin
hotărâre a Consiliului Local Mătăsari și protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local Mătăsari 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 și construcții în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului, va exercita în
integralitate atributele dreptului de proprietate publică asupra bunului imobil - teren și construcții, 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 Mătăsari, județul Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj.
PREŞEDINTE,
Cosmin – Mihai Popescu

Nr. 145
Adoptată în ședința din 29.09.2021
Cu un număr de __________voturi
Din totalul numărului de consilieri în funcție

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

ANEXA
la H.C.J. Gorj nr. 145 din 29.09/2021

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil – teren și construcții propus pentru preluare
din proprietatea publică a UAT - Comuna Mătăsari în proprietatea publică a UAT - Județul Gorj
Secțiunea I – Bunuri imobile
Cod de
clasificare

Locul unde este
situat bunulimobil

Persoana juridică de la
care se transmite bunulimobil

1.6.2.

Localitatea
Mătăsari,
Str. Minei, nr. 7
Județul Gorj

U.A.T. – Comuna Mătăsari,
Județul Gorj

Persoana juridică la
care se transmite
bunul-imobil

Elemente de identificare a bunului-imobil

C1 – Centru de sănătate
U.A.T. - Județul Gorj, Suprafață construită la sol = 698 mp;
Consiliul Județean Gorj Suprafață construită desfășurată = 698 mp;
Suprafață desfășurată = 698 mp
Construită din cărămidă, acoperit cu țiglă,
edificat în 1960.
Număr cadastral 39143 – C1;
C2 – Construcție anexă - garaj
Suprafață construită la sol = 78 mp;
Suprafață construită desfășurată = 78 mp;
Suprafață desfășurată = 78 mp;
Construită din cărămidă, acoperit cu placă
beton, edificat în 1960
Număr cadastral 39143 – C2;
Teren intravilan = 2.923 mp;
Tarlaua nr. 7; Parcela nr. 307;
Număr cadastral 39143;
Carte funciară nr. 39143 a localității
Mătăsari;
Împrejmuit fier între punctele 2-5 și gard
plasă între punctele 7-12, în rest
neîmprejmuit;
Vecinătăți:
Nord – Proprietate particulară Popescu
Nicolae;
Sud – Domeniu public;
Est – Domeniu public: nr. cadastral
37784, 37742, 37746;
Vest – CE Oltenia - nr. cadastral 36042;
Valoare totală construcții: 1.331.800 lei, din
care:
C1 – 1.296.805 lei;
C2 – 34,995 lei.
Valoare teren – 71.900 lei
Valoare totală de inventar = 1.403.700 lei
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