
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

 
  HOTĂRÂREA NR.17/2014 

privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului - Hunedoara, din domeniul public al Judeţului 

Hunedoara în domeniul privat al Judeţului Hunedoara în vederea scoaterii din     
funcţiune, casării și valorificării acestora 

 
 
  CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale consiliului judeţean; 
  Analizând adresa nr.35540/03.12.2013 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara  prin care s-a solicitat  scoaterea din funcţiune în 
vederea demolării a 3 imobile situate in comuna Totești, sat Păclișa, judeţul Hunedoara; 
  În baza prevederilor art.10  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.112/2000 
pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, 
aprobată prin Legea nr. 246/2001;  
  În baza prevederilor  art.91 alin.(1) lit.c, precum și ale art.121 alin.(2) Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art.1. (1) – Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în 
domeniul privat al Județului Hunedoara a construcțiilor  având  datele de identificare 
prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, aflate in administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara.  
             (2)- Trecerea în domeniul privat al Judeţului Hunedoara a construcţiilor  
precizate la alin.1,  se face în vederea scoaterii  din funcţiune, casării și valorificării 
acestora.  

      



     (3)-  Operațiunile de casare și valorificare a bunurilor prevăzute la alin.(1) se 
vor derula de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 

     (4)- Sumele rezultate din valorificarea materialelor recuperate în urma 
demolării sau dezmembrării  acestor construcţii, constituie venit la bugetul propriu al 
Judeţului Hunedoara. 

 
 Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administrație publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al  
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
             

               
  PREŞEDINTE,                     CONTRASEMNEAZĂ :   
 
               Mircea Ioan Moloţ                         SECRETAR AL  JUDEȚULUI 
 
                                                                                                      Daniel Dan   
 
    
 
 
 
 
 
 
Deva, la 31 ianuarie 2014





                                                                                                                                                                                                          Anexa  
                                                                                                                        la Hotărârea nr.17/2014 
                                                                                                                         a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
                                                                                            DATELE  DE  IDENTIFICARE 

ale bunurilor aflate în administrarea D.G.A.S.P.C - Hunedoara care trec din domeniul public  
al  judeţului Hunedoara în domeniul privat al judeţului Hunedoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora 

 
 
 

 Nr.crt. Nr.în Anexa nr.1 la 
HGR 1352/2001 
capitolul VI 
completări 

Nr.inventar 
in evidența  
contabila a 
CJH 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
sau după 
caz al dării 
in folosință 

Valoarea 
de 
inventor 
[ lei ] 

Situația juridică actuală 

1 24 10301 Clădire 
depozit 
carburanți 1 

Comuna Totești,sat 
Păclișa, construcție 
parter, din cărămida,  
acoperiș – șarpantă 
lemn, învelitoare din 
plăci de azbociment; 
Suprafață construită -
80,60mp. 

1995 1316 Domeniul public al județului 
Hunedoara, în 
administrarea Direcției 
Generale de Asistență 
Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara. 

2 25 10302 Clădire 
depozit 
carburanți 2 

Comuna Totești,sat 
Păclișa, construcție 
parter, din cărămidă, 
conține 6 rezervoare 
metalice  de 30000 litri 
fiecare,;Suprafața 
construită -18,63 mp. 

1995 812 Domeniul public al județului 
Hunedoara, în 
administrarea Direcției 
Generale de Asistență 
Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara. 

3 28 10305 Clădire coteț 
pentru păsări 

Comuna Totești,sat 
Păclișa, construcție 
parter, din cărămidă, 
acoperiș – șarpanta 
lemn, învelitoare din 
plăci de  azbociment ; 
Suprafața construită – 
13.28 mp. 

1975 550 Domeniul public al județului 
Hunedoara, în 
administrarea Direcției 
Generale de Asistență 
Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara. 



 


	                                                                                                                                                                                                          Anexa 

