
ROMÂNIA   
JUDEȚUL GORJ         
CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la 
nivelul județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020,  
Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19,  

Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19  
 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

− 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 avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 
− Raportul de specialitate comun întocmit de 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), coroborat cu alin. 5, lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

− prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

− Nota de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu nr. 19543 din 09.06.2020, 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 7702 din 11.06.2020 privind 
echipamente medicale de strică necesitate pentru desfășurarea activității la nivelul secțiilor de 
terapie intensivă și primiri urgențe, în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul 
specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; 

− prevederile Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte POIM /819/9/1 Consolidarea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 
COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19; 

− prevederile Ordinului nr. 753/07.05.2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 
555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei 
de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi 
pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru 
pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

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 proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul 
județului Gorj” ce urmează fi propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 
19, Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

 
Art.2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 la nivelul județului Gorj” în cuantum de 16.629.359,07 lei cu TVA, precum și eventualele 
cheltuieli ce pot să apară pe parcursul perioadei de evaluare și a perioadei de implementare/sustenabilitate 
a proiectului, conform cerințelor Ghidului solicitantului și bugetului proiectului.  

 



Art.3. Se împuternicește domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj, să 
semneze, în numele și pe seama Județului Gorj, contractul de finanțare, precum și toate documentele 
necesare depunerii și implementării proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 la nivelul județului Gorj”. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se va transmite 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. 82 
Adoptată în ședința din 24.06.2020 
Cu un număr de 31 voturi 
Din totalul numărului de consilieri 
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