
ROMÂNIA                                                                                               Proiect, 
JUDEŢUL GORJ                                                                                   AVIZAT, 
CONSILIUL JUDEȚEAN                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                 Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de concesionare a bunului proprietate publică 

”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca  
       
Consiliul Județean Gorj, 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 68 din 26.08.2011 privind asocierea Județului Gorj, prin Consiliul 

Judeţean Gorj, cu Oraşul Novaci şi Comuna Baia de Fier, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Rânca - Corneşu Mare, Judeţul Gorj”; 

- Proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare 
– epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, finanţat prin Programul PHARE - Coeziune 
Economică şi Socială, sub-componenta RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.15; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca - Corneşu Mare, Judeţul 
Gorj” nr. 3 din 16.01.2020 pentru stabilirea unor măsuri în vederea inițierii unei proceduri administrative de 
concesionare a instalației de transport public de persoane pe cablu și activitățile conexe; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 69/29.05.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind 
concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii prin licitație publică a contractului de concesionare a bunului; 

- Hotărârea Consiliului Local Novaci nr. 54/24.06.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 
concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii prin licitație publică a contractului de concesionare a bunului; 

- Hotărârea Consiliului Local Baia de Fier nr. 31/29.05.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate 
privind concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii prin licitație publică a contractului de concesionare a 
bunului; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca - Corneşu Mare, Judeţul 
Gorj” nr. 9/22.07.2020 privind aprobarea Caietului de sarcini aferent concesionării bunului ”Instalație de transport 
public pe cablu”- Telescaun Rânca – realizat prin proiectul ”Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului 
schiabil și a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Județul 
Gorj”, în baza studiului de oportunitate; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca - Corneşu Mare, Judeţul 
Gorj” nr. 10/22.07.2020 privind aprobarea Documentației de atribuire a contractului de concesiune a bunului 
”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca – realizat prin proiectul ”Dezvoltarea integrată prin 
optimizarea domeniului schiabil și a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona 
turistică Rânca, Județul Gorj”, în baza studiului de oportunitate; 

- Adresa nr. 45/24.09.2020 a Președintelui comisiei de evaluare - desemnată prin Hotărârea Adunării 
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Rânca – Corneșu Mare” Județul Gorj nr. 13 din data de 
27.07.2020 și prin adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj nr. 8245 din 18.09.2020 – transmisă 
către ADI ”Rânca – Corneșu Mare”, prin care se înaintează Raportul de evaluare a ofertelor prezentate în cazul 
procedurii de licitație publică pentru concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație de  transport public pe 
cablu”- Telescaun Rânca; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 
În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. c, alin. (4) lit. a, art. 182 și ale art. 196 alin (1) lit. a, din Codul 

administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019, cu modificările și completările 
ulterioare,                                                   



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Se însușește Raportul de evaluare a ofertelor prezentate în cadrul procedurii de licitație publică 
pentru concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca. 

Art. 2 - Se mandatează reprezentantul UAT - Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Rânca - Corneşu Mare, Judeţul Gorj”, domnul Cosmin-Mihai Popescu, să aprobe Raportul de 
evaluare a ofertelor prezentate în cadrul procedurii de licitație publică pentru concesionarea bunului proprietate 
publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca. 

Art. 3 - Se mandatează reprezentantul UAT - Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Rânca - Corneşu Mare, Judeţul Gorj”, domnul Cosmin-Mihai Popescu, să semneze Contractul de 
concesiune a bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca, Județul Gorj 
încheiat cu S.C. CTM Rînca SRL, ofertantul concesionar declarat câștigător în urma finalizării procedurii de licitație 
publică. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Juridice şi Dezvoltarea  Capacităţii Administrative și 
Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, UAT - Oraş Novaci, UAT - Comuna 
Baia de Fier, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca - Corneşu Mare, Județul Gorj” și Instituției Prefectului 
– Județul Gorj. 

 
 
 

                         PREŞEDINTE,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Cosmin-Mihai Popescu                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr._____ 
Adoptată în ședința din _______.2020 
Cu un număr de __________voturi 
Din totalul numărului de consilierilor județeni prezenți 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

REFERAT DE APROBARE  
al proiectului de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de concesionare a 

bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca  
 

Prin proiectul de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj însușirea Raportului de evaluare a ofertelor 
prezentate în cadrul procedurii de licitație publică pentru concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație de 
transport public pe cablu” - Telescaun Rânca și stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de 
concesionare a bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca. 

Prin Hotărârea a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca - Corneşu Mare, 
Județul Gorj” nr. 3 din 16.01.2020 pentru stabilirea unor măsuri în vederea inițierii unei proceduri administrative de 
concesionare a instalației de transport public de persoane pe cablu și activitățile conexe, în vederea inițierii unei 
proceduri administrative de concesionare a instalației de transport de persoane pe cablu și activități conexe  
domeniului schiabil ”Vârful Păpușa” – Rânca, județul Gorj, aflată  în coproprietate publică a orașului Novaci și a 
comunei Baia de Fier, s-a aprobat achiziționarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca - 
Corneşu Mare”, Județul Gorj a unui studiu de oportunitate, în condițiile legii, finanțat din fondurile proprii ale acestei 
structuri asociative, în vederea inițierii unei proceduri administrative  de concesiune pentru atribuirea unui nou 
contract de concesiune. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 69/29.05.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate 
privind concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii prin licitație publică a contractului de concesionare a 
bunului s-a aprobat Studiul de oportunitate privind concesionarea bunului ”Instalație de transport public pe 
cablu” – Telescaun Rânca, realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a 
sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, întocmit 
de consultantul de specialitate Consulting Company S.R.L., la solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Rânca - Corneşu Mare, judeţul Gorj”, în vederea realizării procedurii administrative de inițiere a concesionării 
bunului. 

Procedura de concesionare a bunului s-a organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 
nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Anunțul, privind procedura de licitație publică pentru concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație 
de  transport public pe cablu”- Telescaun Rânca, transmis spre publicare la data de 14 august 2020, a fost publicat 
în Monitorul Oficial al României nr. 151, din data de 17 august 2020, Partea a VI-a, în cotidianul de circulație 
națională ”Jurnalul Național”, ediția din data de 18 august 2020, și cotidianul de circulație locală ”Gorjeanul”, ediția 
din 18 august 2020. 

Comisia de evaluare numită prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Rânca – Corneșu Mare” Județul Gorj nr. 13 din data de 27.07.2020 și adresa Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Gorj nr. 8245 din 18.09.2020, înregistrată la ADI Rânca Corneșu Mare sub nr. 44 din 18.09.2020, s-a întrunit 
la data 22.09.2020, la sediul Primăriei Novaci – asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Rânca 
– Corneșu Mare”, în ședință publică de deschidere a ofertelor depuse . 

Având în vedere prevederile art. 319 alin. (12) și (13) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările, ulterioare, prin adresa nr. 45 din 24.09.2020, înregistrată 

la Consiliul Județean Gprj sub nr. 12678 din 30.09.2020 a fost înaintat Raportul de evaluare a ofertelor prezentate 

în cazul procedurii de licitație publică pentru concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație de  transport 

public pe cablu”- Telescaun Rânca, prin care ni se comunică: oferta declarată câştigătoare a procedurii de atribuire 

a Contractului de concesiune a bunului  ,,Instalație  de  trasport  public pe cablu -Telescaun Rânca” organizată 

de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Rânca – Corneșu Mare” Județul Gorj este cea depusă de ofertantul 

S.C. CTM Rînca SRL. 

 
  Celelalte măsuri stabilite prin proiectul de hotărâre vizează: 

a) mandatarea reprezentantului UAT - Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Rânca - Corneşu Mare, Judeţul Gorj”, să aprobe Raportul de evaluare a ofertelor 



prezentate în cadrul procedurii de licitație publică pentru concesionarea bunului proprietate publică 
”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca; 

b) mandatarea reprezentantului UAT - Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Rânca - Corneşu Mare, Judeţul Gorj”, să semneze Contractul de concesiune a bunului 
proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca, Județul Gorj, încheiat 
cu S.C. CTM Rînca SRL, ofertantul concesionar declarat câștigător în urma finalizării procedurii de 
licitație publică. 

 
   Având în vedere motivele invocate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre pentru stabilirea unor 

măsuri în vederea finalizării procedurii de concesionare a bunului proprietate publică ”Instalație de transport public 
pe cablu”- Telescaun Rânca în forma prezentată. 

 
 

INIŢIATOR PROIECT: 
PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Direcţia Juridică şi Dezvoltarea  Capacităţii Administrative și Achiziții Publice 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

al proiectului de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de concesionare a 
bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca 

 
 
Prin Hotărârea a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca - Corneşu Mare, 

Județul Gorj” nr. 3 din 16.01.2020 pentru stabilirea unor măsuri în vederea inițierii unei proceduri administrative de 
concesionare a instalației de transport public de persoane pe cablu și activitățile conexe, în vederea inițierii unei 
proceduri administrative de concesionare a instalației de transport de persoane pe cablu și activități conexe  
domeniului schiabil ”Vârful Păpușa” – Rânca, județul Gorj, aflată  în coproprietate publică a orașului Novaci și a 
comunei Baia de Fier, s-a aprobat achiziționarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca - 
Corneşu Mare”, Județul Gorj a unui studiu de oportunitate, în condițiile legii, finanțat din fondurile proprii ale acestei 
structuri asociative, în vederea inițierii unei proceduri administrative  de concesiune pentru atribuirea unui nou 
contract de concesiune. 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 69/29.05.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate 
privind concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii prin licitație publică a contractului de concesionare a 
bunului s-a aprobat Studiul de oportunitate privind concesionarea bunului ”Instalație de transport public pe 
cablu” – Telescaun Rânca, realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a 
sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, întocmit 
de consultantul de specialitate Consulting Company S.R.L., la solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Rânca - Corneşu Mare, judeţul Gorj”, în vederea realizării procedurii administrative de inițiere a concesionării 
bunului. 

 
Procedura administrativă de inițiere a concesionării s-a întemeiat pe dispozițiile prevăzute de SECŢIUNEA 

a 3-a Concesionarea bunurilor proprietate publică din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Anunțul privind procedura de licitație publică pentru concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație 
de  transport public pe cablu”- Telescaun Rânca, transmis spre publicare la data de 14 august 2020, a fost publicat 
în Monitorul Oficial al României nr. 151, din data de 17 august 2020, Partea a VI-a, în cotidianul de circulație 
națională ”Jurnalul Național”, ediția din data de 18 august 2020, și cotidianul de circulație locală ”Gorjeanul”, ediția 
din 18 august 2020. 

Comisia de evaluare, numită prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Rânca – Corneșu Mare” Județul Gorj nr. 13 din data de 27.07.2020 și adresa Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Gorj nr. 8245 din 18.09.2020, înregistrată la ADI Rânca Corneșu Mare sub nr. 44 din 18.09.2020, s-a întrunit 
la data 22.09.2020, la sediul Primăriei Novaci – asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Rânca 
– Corneșu Mare”, în ședință publică de deschidere a ofertelor depuse. 

 

Având în vedere prevederile art. 319 alin. (12) și (13) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  conform cărora: 

 ” (12) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia 

întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de 

valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul-verbal se semnează de 

către toţi membrii comisiei de evaluare.   

 (13) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12), comisia de evaluare întocmeşte, 
în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. ”, 
 

prin adresa nr. 45 din 24.09.2020 a Președintelui comisiei de evaluare, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 

nr. 12678 din 30.09.2020, a fost înaintat Raportul de evaluare a ofertelor prezentate în cazul procedurii de licitație 
publică pentru concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație de  transport public pe cablu”- Telescaun 
Rânca, prin care se comunică: oferta declarată câştigătoare a procedurii de atribuire a Contractului de concesiune 



a bunului  ,,Instalație  de  trasport  public pe cablu -Telescaun Rânca” organizată de Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Rânca – Corneșu Mare” Județul Gorj este cea depusă de ofertantul S.C. CTM Rînca SRL. 
 

În exercitarea mandatului de reprezentant al U.A.T. în Adunarea Generală a Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Rânca–Corneşu Mare”, judeţul Gorj, este împuternicit președintele să aprobe: 

- Raportul de evaluare a ofertelor prezentate în cadrul procedurii de licitație publică pentru concesionarea 
bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca; 

- să semneze Contractul de concesiune a bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe 
cablu”- Telescaun Rânca, Județul Gorj, încheiat cu S.C. CTM Rînca SRL, ofertantul concesionar declarat câștigător 
în urma finalizării procedurii de licitație publică 

 
Considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept  care 

propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Costel Marcău 

                  
 
 


