
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

  

 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în baza Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 16/21.12.1993, i s-a atribuit în folosință gratuită, pe toată durata 

funcționării acesteia, imobilul situat în municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei nr. 24, 

județul Gorj, înscris în Cartea Funciară nr. 37928 Târgu Jiu, în vederea desfășurării 

activității Facultății de Drept. În acest imobil a funcționat Tribunalul Județean Gorj, 

astfel că după preluarea acestuia de către Universitatea „Constantin Brâncuși” din 

Târgu Jiu au fost executate, cu fonduri alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul 

Educației, și din veniturile proprii ale Universității, atât lucrări de consolidare și 

restaurare a clădirilor, cât și lucrări de refuncționalizare în vederea adaptării spațiilor 

la destinația de spații de învățământ, lucrări de reabilitare interioară, de refacere a 

instalațiilor electrice, termice și sanitare. 

În prezent în imobilul sus-menționat funcționează Facultatea de Științele 

Educației, Drept și Științe Administrative, facultate provenită din fuzionarea Facultății 

de Drept cu Facultatea de Științe Sociale, la care sunt înscriși aproximativ 800 de 

studenți. 

Ținând cont de necesitatea utilizării imobilului sus-menționat în desfășurarea 

activităților specifice Facultății de Științele Educației, Drept și Științe Administrative, 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu în ședința Consiliului de 

Administrație din data de 11 iunie 2019 a aprobat începerea demersurilor în vederea 

transmiterii imobilului din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al 

statului și administrarea Universității. 

Propunerea Universității a fost agreată de autoritățile administrației județului 

Gorj, astfel, Consiliul Județean Gorj, prin adresa nr. 15462/15.05.2019, a comunicat 

Ministerului Educației și Cercetării că își exprimă disponibilitatea efectuării 

formalităților de abrogare a poziției la care figurează imobilul înregistrat în inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj, în condițiile în care 

Guvernul României, în calitatea sa de administrator general al bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului, va stabili că bunului îi corespunde regimul 

juridic de proprietate publică a statului prin luarea în considerare a afectațiunii actuale 

a acestuia. 

În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării, prin nota înaintată Guvernului, 

în conformitate cu prevederile art. 293 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 



administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a solicitat aprobarea 

transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri 

către Consiliul Județean Gorj, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect 

transmiterea imobilului, compus din patru clădiri şi terenul aferent în suprafață 

măsurată de 1.473 mp (din acte de 1.440 mp), situat în municipiul Târgu Jiu, str. 

Victoriei nr. 24, județul Gorj, din domeniul public al județului Gorj în domeniul public 

al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității „Constantin Brâncuși” 

din Târgu Jiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. 

La solicitarea Secretariatului General al Guvernului, Consiliul Județean Gorj a 

aprobat prin Hotărârea nr. 68 din 29 mai 2020 trecerea imobilului, situat în Județul 

Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 24, din domeniul public al județului Gorj 

în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării 

pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Actul administrativ sus-menționat emis de către Consiliul Județean Gorj, 

conform adresei Instituției Prefectului – Județul Gorj nr. 8832/29.06.2020, a fost avizat 

pentru legalitate.  

Valoarea de inventar a imobilului – compus din teren și patru clădiri C1-C4, 

conform anexei la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 68 din 29 mai 2020, este de 

2.408.198,35 lei, din care teren în valoare de 217.164,63 lei și clădiri C1-C4 în valoare de 

2.191.033,72 lei. 

Cu adresa nr. 8853/08.07.2020 Consiliul Județean Gorj a solicitat transmiterea 

componenței comisiei care va proceda la preluarea în administrare imobilul transmis 

din domeniul public al județului Gorj. 

Prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5238/17.08.2020 s-a 

împuternicit Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu să reprezinte 

ministerul în relația cu Consiliul Județean Gorj în vederea efectuării tuturor 

demersurilor pentru preluarea imobilului, situat în județul Gorj, municipiul Târgu-Jiu, 

str. Victoriei nr. 24, care a fost transmis, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj  nr. 

68/2020 din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului și 

administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu, și să semneze protocolul și procesul verbal privind predarea-

preluarea imobilului. 

 Astfel a fost încheiat protocolul nr. 11408/01.09.2020//10553/09.11.2020 privind 

predarea imobilului situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 24, județul Gorj, 

din domeniul public al Județului Gorj în domeniul public al statului și administrarea 

Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu.  



Imobilul care face obiectul prezentului act normativ, este de uz și interes public 

național și, conform adresei Consiliului Județean Gorj nr. 8502/01.07.2020, nu este 

grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu sau a unor cereri de 

revendicare/restituire, fapt care reiese și din extrasul pentru informare nr. 

82293/06.10.2020 al Cărții Funciare nr. 37928 Târgu-Jiu, care în Partea a III-a nu conține 

nicio mențiune în acest sens. 

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act 

normativ reies din documentele existente la nivelul Ministerului Educației. 

Actul normativ astfel inițiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, 

economic și de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în 

vigoare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 

privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte 

normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările și completările ulterioare. 

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

Față de cele menționate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern 

privind înscrierea unui imobil - teren și construcții în inventarul centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației 

pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, pe care îl supunem 

Guvernului spre adoptare. 
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