ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj
Consiliul Județean Gorj;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al inițiatorului;
- 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;
- Declarația pe propria răspundere a Secretarului General al Județului în conformitate cu dispozițiile art. 289, alin. (6), lit. b) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Procesul-verbal nr. 6012 din 16.04.2020 întocmit de către Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea Inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al județului Gorj;
- Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Pubice și Administrației, solicitat de către UAT – Județul Gorj, asupra proiectului
de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj, comunicat cu adresa nr. MDLPA53223/DPFBL-2164/02.07.2021, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 10395/08.07.2021;
- 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;
- Prevederile art. 289, 293, alin. (1) și 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 HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;
În baza art. 139, alin. (3), lit. g), art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), art. 182 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 607, alin. (4) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 8/2000,
cu modificările și competările ulterioare și atestat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public
al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, cu modificările și completările ulterioare, Secțiunea I –
Bunuri imobile, se modifică și se completează după cum urmează:
a) se abrogă pozițiile II.2.K și VI;
b) după poziția nr. XXX se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. XXXI, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se va publica, pentru informare, în format electronic, în monitorul oficial local, precum și pe pagina de internet,
în secțiunea dedicată statutului unității administrativ-teritoriale Județul Gorj.
Art. 3 (1) - Compartimentul evidență patrimoniu public și privat - Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și
protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) - Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului Compartimentul evidență patrimoniu public și privat, Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice - Serviciul
juridic-contencios din cadrul Consiliului Județean Gorj, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și
Instituției Prefectului – Județul Gorj.
PREŞEDINTE,
Cosmin – Mihai Popescu

Nr. 110
Adoptată în ședința din 30.072021
Cu un număr de 29 voturi
Din totalul numărului de consilieri în funcție

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

ANEXA
la H.C.J. Gorj nr. 110 din 30.07.2021
JUDEȚUL GORJ

COMPLETĂRI
la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj

Nr.
crt.

XXXI

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

1.6.2.

Teren
intravilan

PREŞEDINTE,
Cosmin – Mihai Popescu

Secțiunea I – Bunuri imobile
Elemente de identificare
Anul
dobândirii
sau, după
caz al dării
în folosință
Comuna Scoarța,
2020
Sat Scoarța,
Județul Gorj
Teren intravilan
Suprafață = 1209 mp;
Nr. cadastral 35806
Tarlaua nr. 27;
Parcela nr. 854/2;
Fără împrejmuire;
Vecinătăți:
Nord – Proprietate
particulară;
Sud – DC 1569;
Est – Uliță;
Vest – Proprietate particulară;

Valoare de
inventar
(mii lei)

Situația juridică actuală

13,5048

H.C.J. nr. 32/28.02.2020;
HCL Scoarța nr.
43/05.08.2020;
Protocol de predareprimire nr.
9566/14.08.2020
(UAT-Comuna Scoarța),
respectiv nr.
10759/14.08.2020
(UAT – Județul Gorj).
CF nr. 35806 a localității
Scoarța

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

ANEXA
la H.C.J. Gorj nr. 110 din 30.07.2021
JUDEȚUL GORJ
Comisia specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al Unităţii Administrativ-Teritoriale Județul Gorj
COMPLETĂRI
la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj

Nr.
crt.

XXXI

Cod de
clasificare

Denumire
a bunului

1.6.2.

Teren
intravilan

Secțiunea I – Bunuri imobile
Elemente de identificare
Anul
dobândirii
sau, după
caz al
dării în
folosință
Comuna Scoarța,
2020
Sat Scoarța,
Județul Gorj
Teren intravilan
Suprafață = 1209 mp;
Nr. cadastral 35806
Tarlaua nr. 27;
Parcela nr. 854/2;
Fără împrejmuire;
Vecinătăți:
Nord – Proprietate
particulară;
Sud – DC 1569;
Est – Uliță;
Vest – Proprietate
particulară;

Valoare de
inventar
(mii lei)

13,5048

Situația juridică
actuală

H.C.J. nr.
32/28.02.2020;
HCL Scoarța nr.
43/05.08.2020;
Protocol de predareprimire nr.
9566/14.08.2020
(UAT-Comuna
Scoarța), respectiv nr.
10759/14.08.2020
(UAT – Județul Gorj).
CF nr. 35806 a
localității Scoarța

Președinte:

- Cosmin-Mihai Popescu - Președinte Consiliul Județean Gorj ________________________

Membri:

- Cristina-Elena Rădulea - Zamfirescu - Secretar General al Județului Gorj _____________
- Victoria Ungureanu - Director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizarea servicii comunitare de
utilități publice, proiecte și programe naționale __________________________
- Alexandru-Mircea Cămui – Arhitect șef, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența
patrimoniului și protecția mediului ________________________________________________
- Costel Marcău - Director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții
publice ______________________________________________________________

Secretar:

- Cristina-Elena Rădulea - Zamfirescu – Secretar General al Județului Gorj _____________

PREŞEDINTE,
Cosmin – Mihai Popescu

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

