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JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
Adresa: Oraşul Bumbeşti – Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Judeţul Gorj, Telefon: 0253/463465, Fax: 0253/463872,
www.bumbesti-jiu.ro /e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro

HOTĂRÂRE
Privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Oraşului Bumbeşti
- Jiu, Secțiunea 1-Bunuri imobile, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bumbeşti - Jiu nr. 53
/ 13.10.1999 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului
Bumbeşti - Jiu
Consiliul Local al Orașului Bumbești-Jiu, județul Gorj,
Având în vedere:
- referatul Compartimentului Fond Funciar nr. 10308 / 11.09.2019 prin care aduce la cunoștință
rezultatul măsurătorilor cadastrale efectuate la Școala Primară Curtișoara din care reies neconcordanțe
cu inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orasului Bumbesti -Jiu, atestat prin HG nr.
973/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. c, coroborate cu prevederile art. 607, alin. 4 si Anexa 4 din OUG nr.
57 / 2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 7 / 1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, art. 41, alin. 5 ;
- Hotărârea Consiliului Local Bumbeşti - Jiu nr. 53 / 13.10.1999 privind aprobarea Inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Bumbeşti - Jiu, cu modificările și completările
ulterioare;
- HG 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 ;
- Extras din Raportul de evaluare / reevaluare a activelor fixe corporale din domeniul public şi privat al
oraşului Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj, aprobat prin HCL Bumbeşti – Jiu nr. 32 / 28.02.2018 si lista de
inventar / 31.12.2018 ;
- Legea nr. 1 / 2011 a educație naționale, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile art. 858 – 865 din Legea nr. 287 / 2009 – Codul Civil, republicat ;
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 12072 / 18.10.2019 ;
- Raportul de specialitate nr. 12077 / 21.10.2019;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
În temeiul art. nr. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARASTE :
Art. 1 Se atesta modificarea Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Oraşului
Bumbeşti - Jiu, Secțiunea 1 - Bunuri imobile aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bumbeşti - Jiu
nr. 53 / 13.10.1999 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului
Bumbeşti -Jiu, pozitia nr. 181, dupa cum urmeaza :
poziţia nr. 181 . I. coloana 2 – denumirea bunului va avea următorul conținut : Școala Primară
Curtișoara (școala nouă) ;
coloana 3 - elemente de identificare, va avea următorul cuprins: Orașul Bumbești – Jiu, loc. Curtișoara,
nr. 8, jud. Gorj; Clădire şcoală P+1; suprafaţă construită = 501 mp, suprafaţă desfăşurată = 944 mp;
Împrejmuire = 302 ml, restul fiind neimprejmuit; vecinătăți : N – proprietăți particulare; S – nr.
cadastral 37907; E – proprietăți particulare; V – DJ 665; Teren aferent = 7.576 mp; Tarlaua 14, parcela
517 si 518.
coloana 4 – anul dobândirii/dării în folosinţă va avea următorul cuprins : 1999 / 1968;

coloana 5 - valoare de inventar va avea următorul cuprins : total = 866.421,88 lei, din care : clădire =
636.100,00 lei ; imprejmuire = 18.193,88 lei și teren = 212.128,00 lei;
coloana 6 – situaţia juridică actuală va avea următorul cuprins : domeniul public al oraşului Bumbeşti
– Jiu, conform HCL 53 / 1999, Legea nr. 1 / 2011, OUG nr. 57 / 2019 .
II. coloana 2 – denumirea bunului va avea următorul conținut : Școala Primară Curtișoara
(școala veche) ;
coloana 3 - elemente de identificare, va avea următorul cuprins: Orașul Bumbești – Jiu, loc. Curtișoara,
nr. 159, jud. Gorj; Clădire şcoală; suprafaţă construită = 306 mp, suprafaţă desfăşurată = 306 mp;
Împrejmuire = 348,50 ml, restul fiind neimprejmuit; vecinătăți : N – nr. cadastral 37474 și domeniul
public al UATO Bumbești - Jiu; S – proprietăți particulare; E – DJ 665; V – De 13514; Teren aferent =
7.515 mp; Tarlaua 11, parcela 432;433 si 435.
coloana 4 – anul dobândirii/dării în folosinţă va avea următorul cuprins : 1999 / 1921;
coloana 5 - valoare de inventar va avea următorul cuprins : total = 267.905,42 lei, din care : clădire =
56.530,00 lei ; imprejmuire = 955,42 și teren = 210.420,00 lei;
coloana 6 – situaţia juridică actuală va avea următorul cuprins : domeniul public al oraşului Bumbeşti
– Jiu, conform HCL 53 / 1999, Legea nr. 1 / 2011, OUG nr. 57 / 2019.
Art.3 (1) Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri nu au fost declarate prin acte normative
de uz sau interes public naţional.
(2) Bunul imobil evidentiat in documentatia cadastrala, Anexa nr. 1a si nr. 1 b la prezenta
hotarire, este unul si acelasi cu bunul inscris la pozitia nr. 181 din Anexa nr. 4 la HCL Bumbeşti – Jiu
nr. 53 / 1999 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului
Bumbeşti - Jiu, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin HG 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.
(3) Valoarea imobilelor a fost actualizată, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 81 / 2003
privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu
modificările și completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia.
(4) Bunurile imobile la care se face referire în prezentul act normativ, nu fac obiectul unor
cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau restituire, depuse în temeiul actelor
normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al
imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
asupra acestora nu au fost formulate cereri de retocedare conform Legii nr. 247 / 2006 privind reforma
în domeniul proprietăţii, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, nu
sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu.
(5) Bunurile inventariate la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre sunt de interes şi utilitate
publică locală conform art.112, alin. 2 din Legea nr. 1 / 2011 a educației naționale .
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Primarul Oraşului Bumbeşti – Jiu prin structurile
din cadrul aparatului de specialitate al acestuia carora le va fi comunicata.
Art.5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul instituţiei și se comunică Primarului Oraşului
Bumbeşti – Jiu, O.C.P.I. Gorj şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj pentru exercitarea controlului de
legalitate.
Adoptată astăzi : 31.10.2019
Președinte de ședință,
Contrasemnează pentru legalitate,
CONSILIER,
SECRETAR GENERAL,
Ing. CÎRLEA DAFIN
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Nr. 117
Bumbesti - Jiu

Adoptata cu votul a 15 consilieri pentru,
- împotrivă, - abțineri, din 15 consilieri prezenți
la ședința ordinară, din totalul de 17 consilieri în funcție.

