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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului 

„Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

 
PROIECT „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operațiunea B - Clădiri publice 

Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ȘI POR/2016/3/3.1/B/1/BI 

 

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 tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și 

transport public județean, 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; 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 81 din 26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu - 

locația str. Tudor Vladimirescu”; 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 135 din 18.07.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgenţă 

Târgu Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-

economice a obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgenţă Târgu 

Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 176 din 17.10.2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 

nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție 

„Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea 

energetică a Spitalului Județean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor 

legate de proiect; 

 Contractul de finanțare nr. 2231 din 06.06.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 

2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism 

Intermediar și U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de beneficiar; 

 Memoriul proiectantului referitor la necorelarea documentației DALI-audit energetic,  expertiză tehnică 

și documentația tehnico-economică faza PT, întocmit de prestatorul de servicii, desemnat în baza 

Contractului nr. 5665/02.05.2019, având ca obiect servicii de proiectare (faza PT, DDE, DTAC) și 

asistență tehnică din partea proiectantului; 

 Memoriul Echipei de Implementarea a Proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu-locaţia str. Tudor Vladimirescu”, constituită în baza Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Gorj nr.276 din 06.06.2018; 



 Referatul nr. 5362 din 19.11.2020 privind verificarea documentației tehnico-economice – faza P.T., 

D.D.E., D.T.A.C. pentru implementarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu-locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

 Avizul nr. 15/2020 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, 

privind obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – 

locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 166 din 25.11.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență 

Târgu Jiu-locația str. Tudor Vladimirescu”; 

 Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art.182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea 

energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor 

legate de proiect, se modifică după cum urmează: 

 

ART I.  Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Se aprobă valoarea totală a proiectului 

„Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, 

în cuantum de 33.890.490,54 lei (inclusiv TVA)” 

 

ART II.  Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Se aprobă contribuția proprie a U.A.T. -

Județul Gorj, reprezentând cofinanțarea aferentă proiectului Reabilitarea energetică a Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu, în cuantum de 16.510.321,37 lei 

(inclusiv TVA), din care: 354.697,33 lei cheltuieli eligibile și 16.155.624,04 lei cheltuieli neeligibile”. 

 

ART III. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 207 din 28.11.2017 privind 

aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. 

Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect, rămân neschimbate 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 167 

Adoptată în ședința din 25.11.2020 

cu un număr de 29 voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

 


