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NOTĂ: 

RECTIFICARE 

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 62 din 23.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu general al 
Județului Gorj pe anul 2021 
 

La Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 62 privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 
2021, adoptată în ședinţa ordinară din data de 23.04.2021, se face următoarea rectificare: 
 

- În anexa nr. 7.7, Lista cheltuielilor de investiții pe anul 2021, cap. 84.02, la pct. C, litera d), nr. crt. 6), în 
coloana a 2-a „Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor cheltuieli de investiții”, a Hotărârii Consiliului 
Județean Gorj menționată: 
 

în loc de: „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ 673 km 10+100, localitatea Slivilești -0,05 km și DJ 673 km 

9+200, localitatea Miculești -0,03 km”. 

 

se va citi: „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ 673 km 14+900, localitatea Slivilești -0,05 km și DJ 673 km 

9+200, localitatea Miculești -0,03 km”. 

 

MOTIVARE: 
Rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 62 privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj 
pe anul 2021, în forma enunţată mai sus, este determinată de o eroare materială intervenită la redactarea Listei 
cheltuielilor de investiții pe anul 2021, situație determinată de menționarea incorectă în documentele Proiectului de 
Hotărâre de Guvern care a stat la baza adoptării H.G. nr. 349/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de 
intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-
teritoriale afectate de calamitățile naturale, a poziției kilometrice vizată de obiectivul de investiții „refacere DJ 673 km, 
localitatea Slivilești -0,05 km”.  
Ținând cont de această situație, Consiliului Județean Gorj, a inițiat, împreună cu Instituția Prefectului-Județul Gorj, 
demersurile necesare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru modificarea anexei la 
H.G. nr. 349/2021, punctul nr. 5 – Județul Gorj, poziția 1, unde denumirea „refacere DJ 673 km 10+100, localitatea 
Slivilești -0,05 km”, să fie înlocuită cu denumirea „refacere DJ 673 km 14+900, localitatea Slivilești -0,05 km”, 
rectificarea solicitată a fost publicată în Monitorul Oficial al României, PARTEA I, NR. 844 din 03.09.2021, secțiunea 
Rectificări. 
Luând în considerare parcurgerea procedurii de rectificare și publicare corectă a denumirii obiectivului de investiții în 
Monitorul Oficial al României, în toate documentele Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 62 privind aprobarea 
bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021, se va citi: „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ 
673 km 14+900, localitatea Slivilești -0,05 km și DJ 673 km 9+200, localitatea Miculești -0,03 km”, în loc de: 
„Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ 673 km 10+100, localitatea Slivilești -0,05 km și DJ 673 km 9+200, 
localitatea Miculești -0,03 km”. 
Având în vedere regimul de publicare a actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale, reglementat de 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, rectificarea enunţată mai 
sus s-a efectuat prin adaptarea corespunzătoare a dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
Prezenta rectificare se va consemna în procesul-verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Gorj din data 
de 20.09.2021 şi va fi supusă unei proceduri de comunicare şi publicare identice cu cea a hotărârii a cărei rectificare 
s-a efectuat. 
 
  PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                 Cosmin – Mihai Popescu                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 


