
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PROIECT, 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj”, în vederea depunerii 
acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10-Fondul local, Investiția 

I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului 

 

Consiliul Județean Gorj 
Având învedere: 

 Referatul  de aprobare a proiectului de hotărâre; 

 Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanțe; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

 Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

Direcția managementul proiectelor şi relații externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 

de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative 

și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

 Prevederile art. 173, alin. 1, lit. d), corelat cu art. 173, alin. 5, lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 42 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare și Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi amenajării 

teritoriului nr. 233/26 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 Planul Național de Redresare și Reziliență al României; 

 Prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicării finanțării prin fonduri europene aferente 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10-Fondul local, Investiția I.4- 

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului, 

 

În baza art.182, alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă depunerea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj”, 

în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10- 

Fondul local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului. 

Art.2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Gorj”, în sumă de 1.132.221,00  lei (exclusiv TVA).  

Art.3. Se aprobă Nota de fundamentare pentru proiectul „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Gorj”, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile pentru implementarea proiectului, se vor asigura din bugetul 

propriu al Județului Gorj. 

Art.5. Se aprobă alocarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile 

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA aferent cheltuielilor eligibile din 

bugetul de stat, din bugetul ordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 - Fondul Local, MLDPA, 

în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Nr. _____ 

Adoptată în ședința din _______2022 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 

 



Anexa la proiectul de  HCJ  nr. ____ din______2022 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 Planul Național de Redresare 

și Reziliență, Componenta 10 – 

Fondul Local, Investiția I.4 - 

Elaborarea/actualizarea în 

format GIS a documentațiilor 

de amenajare a teritoriului 

 

Titlu apel proiect 

„Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj” 

1. Descrierea pe scurt a situației 

actuale (date statistice, elemente 

specifice, etc.) 

Planul de amenajare a teritoriului județean este o documentație cu caracter director, 

ce are ca scop transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică și 

socială, culturală și instituțională a județului Gorj, pentru teritoriul pe care îl 

gestionează și a cărei elaborare este asigurată de către autoritățile județene. 

Actualizarea documentației PATJ Gorj, aprobată prin H.C.J. 102/13.12.2013, se 

înscrie în eforturile Consiliului Județean Gorj de îndeplinire a atribuțiilor ce-i revin 

în conformitate cu art. 21 și 22 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, în sensul coordonării activității în acest domeniu la nivel 

județean și al asigurării elaborării și aprobării Planului de amenajare a teritoriului 

județean, care, potrivit legii, se actualizează periodic la 10 ani. 

Documentația P.A.T.J. Gorj a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Gorj din 2013, iar in 2023 se va încheia termenul de valabilitate a P.A.T.J. Gorj 

fapt pentru care se impune actualizarea documentației. 

2. Necesitatea și oportunitatea 

investiției pentru care se aplică 

- Conform prevederilor art. 42 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul: „Fiecare județ trebuie să dețină Planul de amenajare a 

teritoriului județean și să îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcție de 

politicile și de programele de dezvoltare ale județului”; 

- expirarea duratei de valabilitate a documentației;  

- adaptarea documentației P.A.T.J. la prevederile actelor normative emise ulterior 

aprobării ei, precum și la noile documente europene în domeniu; 

- includerea în prevederile P.A.T.J a unor domenii țintă potrivit obligațiilor 

survenite după integrarea României în spațiul Uniunii Europene, precum: peisajul 

cultural, protecția mediului, măsuri privind zonele expuse la riscuri, cooperarea în 

cadrul zonelor metropolitane/poli urbani de creștere etc.; 

- evidențierea noilor probleme și disfuncționalități survenite din teritoriu și 

prevederea unui set de măsuri pentru diminuarea sau înlăturarea efectelor negative 

ale acestora; 

- introducerea modificărilor legate de infrastructura de transport națională, 

infrastructura de transport județeană, a modificărilor legate de infrastructura 

tehnico-edilitară și de gospodărire comunală. 

3. Corelarea cu proiecte deja 

implementate la nivel local 

Documentația de actualizare a PATJ Gorj va fi corelată cu Strategia de Dezvoltare 

a Județului Gorj 2021-2027 și programele de guvernare sectoriale, cu prevederile 

planului de management, respectiv cu obiectivele de conservare a ariilor naturale 

protejate, cu alte programe de dezvoltare, precum și cu studiile privind obiectivele 

de investiții cu impact major asupra teritoriului: 

- Strategia de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027; 

- Planul teritorial pentru o tranziție justă aferent Județului Gorj; 

- Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Gorj aprobat prin HCJ nr. 

76/28.05.2021; 

- Planul de menținere a calității aerului in județul Gorj aprobat prin HCJ 

nr.152/28.11.2019. 

Acesta se corelează cu Planul de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.), cu 

Masterplanul de Transport și alte documentații de Amenajarea teritoriului și 

urbanism, și va prelua elemente considerate ca rămase în vigoare din documentații 

anterioare: PATJ din 2013. 

Actualizarea PATJ Gorj va ține cont de proiectele și planurile de dezvoltare locală 

deja implementate de UAT-urile din județul Gorj. 



4. Corelarea cu proiecte în curs de 

implementare de la nivel local 

Prevederile P.A.T.J. Gorj devin obligatorii pentru documentațiile de amenajare a 

teritoriului și urbanism care le detaliază (P.A.T.Z., PUG, PUZ) și vor prelua 

elemente considerate ca rămase în vigoare din documentații anterioare: PATJ din 

2013. 

Deoarece PATJ este o ilustrare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Gorj pentru 

perioada 2021-2027 se va avea în vedere preluarea tuturor proiectelor aflate în curs 

de implementare la nivelul județului Gorj, atât ale Consiliului Județean Gorj, cât și 

ale unităților administrativ teritoriale, municipiul reședință de județ, municipii, 

orașe și comune, care se află în proces de pregătire a cererilor de finanțare sau de 

implementare a proiectelor depuse în cadrul programelor naționale și a programelor 

operaționale, precum și în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a 

României. Se va ține cont, în continuare, de proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii de circulație prin sporirea capacității de circulație rutieră pe unele 

DN-uri. 

5. Corelarea cu celelalte proiecte 

pentru care se aplică la finanțare 

PATJ se va elabora ținând seama de portofoliul de proiecte aferent Strategiei de 

Dezvoltare a Județului Gorj 2021-2027, portofoliu care exprimă concret nevoile de 

dezvoltare ale UAT-urilor din județul Gorj ce vor fi finanțate prin fondurile 

naționale și europene nerambursabile puse la dispoziția României (PNRR, fonduri 

structurale, precum și alte fonduri ale Uniunii Europene). 

6. Efectul pozitiv previzionat prin 

realizarea obiectivului de 

investiții 

Proiectul „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj” 

reprezintă documentul de referință care va sta la baza investițiilor viitoare în 

infrastructura și serviciile publice și private necesare ridicării nivelului de 

atractivitate a județului, creșterii calității vieții în zonele urbane și rurale, dezvoltării 

capitalului economic și uman, a  accesibilității și conectivității la rețele de transport 

și energie, protejării valorilor cadrului natural și a patrimoniului cultural în județul 

Gorj. 

Actualizarea și transpunerea în format GIS a PATJ Gorj va asigura suportul 

informațional necesar adoptării unor decizii fundamentate cu privire la limitele 

unităților administrativ-teritoriale, infrastructura de interes public, situații de 

urgenţă, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, prevenirea 

dezastrelor naturale. 

Beneficiile actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Gorj se referă 

la aspecte precum: 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunitate, spre exemplu serviciile sociale şi 

infrastructura; 

- îmbunătăţirea accesibilităţii în judeţ; 

- dezvoltarea turismului; 

- stimularea mediului de afaceri; 

- modernizarea drumurilor judeţene şi comunale; 

- îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii de către Consiliul 

Judeţean Gorj, cu privire la: avizarea/aprobarea documentaţiilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism; emiterea Avizului de oportunitate şi a Avizului 

Arhitectului-şef; emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizațiilor de 

construire; emiterea Avizelor la Certificatele de urbanism şi a Avizelor la 

Autorizațiile de construire, solicitate de către UAT-urile care nu îndeplinesc 

condițiile legale de emitere a acestora; 

- dezvoltarea sustenabilă şi protecţia mediului; 

- protecția patrimoniului construit și a peisajului cultural. 

7. Modul de îndeplinire a 

condițiilor aferente investițiilor 

În calitate de Administrație publică locală județeană, Consiliului Județean Gorj îi 

revin atribuțiile conforme cu art. 21 și 22 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, în sensul asigurării elaborării, coordonării și 

aprobării Planului de amenajare a teritoriului județean, care, potrivit legii, se 

actualizează periodic la 10 ani. 

Caietul de sarcini va face referire la actualizarea PATJ utilizând tehnologii și soluții 

inovatoare pentru digitalizarea datelor geospațiale ce urmează a fi transpuse în 

sistemul GIS. 

De asemenea, în Caietul de sarcini al achiziției publice se va specifica respectarea 

principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecția mediului, egalitatea de șanse, de 



gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În plus, proiectul va respecta principiul „Do 

No Significant Harm” (DNSH). 

8. Descrierea procesului de 

implementare 

Conform legislației în vigoare, implementarea proiectului implică realizarea 

următoarelor activități: 

- Constituirea echipei de implementare și stabilirea modului de lucru: echipa de 

implementare va fi desemnată de solicitant din cadrul aparatului propriu de 

specialitate și va reuni persoane cu competențe în domeniile tehnic, financiar, 

achiziții, juridic, informare și comunicare, administrativ; 

- Elaborarea Caietului de sarcini, cu respectarea legislației în vigoare, a  normelor 

metodologice specifice și în concordanță cu obiectivele programului de finanțare a 

Planului Național de Redresare și Reziliență a României, Componenta C10 – 

Fondul local; 

- Realizarea achiziției publice a serviciilor de proiectare elaborare a documentației 

„Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj”: activitatea 

cuprinde organizarea și derularea achizițiilor prestări de servicii necesare 

implementării proiectului pe baza calendarului estimativ al achizițiilor, cu 

respectarea prevederilor legislației în vigoare pentru domeniul achizițiilor publice 

(Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice), a prevederilor contractului de 

finanțare și a condițiilor prevăzute în Ghidul specific; 

- Elaborarea documentației de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Gorj: documentația propriu zisă și documentațiile necesare obținerii 

avizelor/acordurilor vor fi elaborate de câștigătorul achiziției publice în 

conformitate cu Codul de amenajare a teritoriului, urbanismului și construcțiilor și 

cu respectarea Caietului de sarcini; 

- Recepții intermediare și plăți parțiale conform Caietului de sarcini; 

- Aprobarea documentației în ședința Consiliului Județean; 

- Recepția finală a documentației PATJ Gorj actualizată și plata finală. Recepția 

documentației presupune parcurgerea următorilor pași: numirea comisiei de 

recepție, verificarea documentației predate,  întocmirea procesului verbal de 

recepție. După recepția finală, se va face plata finală; 

- Publicarea PATJ pe site-ul oficial al Consiliului Județean Gorj; 

- Transmiterea Documentației aprobate pentru integrarea în Observatorul 

Teritorial. 

9. Alte informații Nu este cazul. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

  



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 
privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj”, în vederea 

depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul 

local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare 

a Teritoriului Județean Gorj”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, Componenta C10-Fondul local, Investiția I.4-Elaborarea/actualizarea în format GIS 

a documentațiilor de amenajare a teritoriului. 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

 

În data de 10.05.2022 a fost publicat Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 

999 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile 

europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul local, Investiția I.4-Elaborarea/actualizarea în format GIS a 

documentațiilor de amenajare a teritoriului 

 

Prin intermediul componentei Componenta 10-Fondul Local din cadrul Programului Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR) se urmărește sprijinirea procesului de planificare urbană și teritorială bazată pe 

principiile de dezvoltare durabilă și inteligentă și de a spori accesul digital la documentațiile de amenajare 

Componenta 10-Fondul Local 

 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, este eligibil pentru a primi finanțare prin programul Planul 

Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 - 

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. 

Documentația P.A.T.J. Gorj actuală a fost aprobată în anul 2013 prin Hotărârea nr. 102/13.12.2013. 

 

Conform prevederilor art. 42 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul: 

„Fiecare județ trebuie să dețină Planul de amenajare a teritoriului județean și să îl reactualizeze periodic, la 

5-10 ani, în funcție de politicile și de programele de dezvoltare ale județului”. 

 

Ținând cont de proiectele aflate în implementare, cât și de proiectele ce se doresc a fi implementate în 

județul Gorj, actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj este de o mare importanță 

pentru dezvoltarea urbanistică, economico-socială, culturală și  protecția mediului. 

 

Având în vedere cele expuse mai sus, consider oportună și necesară adoptarea unei Hotărâri a Consiliului 

Județean Gorj privind următoarele: 

- Aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj”, în 

vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al 

României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS 

a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană; 

- Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 230.000 Euro fără TVA;  

- TVA aferentă cheltuielilor eligibile reprezintă o cheltuială eligibilă asigurată din bugetul de stat; 

- Aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investiției pentru proiectul  

„Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj”, elaborată în conformitate cu 

Modelul F, anexă a Ghidului Solicitantului. 
INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului 

Direcția managementul proiectelor şi relații externe 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

Raport de specialitate 
privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj”, în vederea 

depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul 

local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului 

 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

 

În data de 10.05.2022 a fost publicat Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 

999 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile 

europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C10, Componenta C10 - Fondul local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a 

documentațiilor de amenajare a teritoriului. 

 

Prin intermediul componentei Componenta 10-Fondul Local din cadrul Programului Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR) se urmărește sprijinirea procesului de planificare urbană și teritorială bazată pe 

principiile de dezvoltare durabilă și inteligentă și de a spori accesul digital la documentațiile de amenajare 

Componenta 10- Fondul local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de 

amenajare a teritoriului. 

 

Luând în considerare prevederile Planului National de Redresare și Reziliență a României precum și ale 

Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, în cadrul apelurilor de 

proiecte PNRR/2022/C10, și ținând cont de faptul că Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj 

actual a fost aprobat în anul 2013, iar în anul 2023 se va încheia termenul de valabilitate al acestuia, 

actualizarea documentației PATJ Gorj se înscrie în eforturile Consiliului Județean Gorj de îndeplinire a 

atribuțiilor ce-i revin în conformitate cu prevederile art. 21 și 22 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, în sensul coordonării activității în acest domeniu la nivel județean și al asigurării 

elaborării și aprobării Planului de amenajare a teritoriului județean, care, potrivit legii, se actualizează 

periodic la 10 ani. 

 

În contextul actual în care interesul este justificat și prin raportare la argumentația juridică prezentată, 

considerăm că proiectul de hotărâre, privind aprobarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean Gorj”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format 

GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor legale, 

drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 

 
Arhitect șef, 

Cămui Alexandru-Mircea  

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana–Claudia  
Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Director executiv, 
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