
ROMÂNIA                           Proiect, 
JUDEŢUL GORJ                                         AVIZEAZĂ ,  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                             SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,           
                                               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj în evidența patrimonial - contabilă a Inspectoratului de 

Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a unor bunuri mobile - mijloace fixe (echipamente tehnice) 
 achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu și 
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  
- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 
- Adresele Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj nr. 2646257 din 02.11.2021, nr. 2769023 din 17.03.2022 
și nr. 2769908 din 21.11.2022, înregistrate la Consiliul Județean Gorj sub nr. 17766 din 03.11.2021, nr. 4672 din 17.03.2022 și nr. 
19792 din 21.11.2022; 
- Adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj înregistrată sub nr. 1790 din 01.02.2022; 
- Nota de fundamentare nr. 19795 din 21.11.2022 întocmită de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice 
și patrimoniu; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 247 din 06.12.2022 privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj; 
- Procesul-verbal de recepție nr. 1/21707 din 22.12.2022 – Complet avertizare optică și acustică tip RCB – Model D – 3 buc; 
- Procesul-verbal nr. 22494 din 29.12.2022 privind darea în exploatare a produsului: Complet avertizare optică și acustică tip RCB – 
Model D – 3 buc; 
- Referatul nr. 1287 din 25.01.2023 privind disponibilizarea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj a unor bunuri 
mobile - mijloace fixe (echipamente tehnice) achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj, în vederea transmiterii, fără 
plată, către Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Tudor Vladimirescu” Gorj; 
- art. 173, alin. (1), lit. d) și alin. (5) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor 
publice, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1 - CONDIŢIILE ŞI PROCEDURILE de transmitere, fără plată, de la o 
instituție publică la altă instituție publică a unor bunuri aflate în stare de funcționare; 
 În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 - Se aprobă transmiterea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj în evidența patrimonial - contabilă a 
Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a unor bunuri mobile - mijloace fixe (echipamente tehnice) 
achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj, evidențiate în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 – Predarea - primirea bunurilor mobile - mijloace fixe (echipamente tehnice) prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol 
încheiat între UAT - Județul Gorj și Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, prin reprezentanții legali, în termen 
de 10 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
Art. 3 - Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj va stabili modalitatea de evidențiere în patrimoniul propriu a 
acestor bunuri, începând cu data încheierii protocolului de predare - primire, prin raportare la reglementările legale în vigoare. 
Art. 4 - În baza protocolului de predare - primire prevăzut la art. 2 se vor efectua operațiunile financiar - contabile de scoatere din 
evidența contabilă a UAT - Județul Gorj, respectiv de introducere în evidența contabilă a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor 
Vladimirescu” Gorj a bunurilor mobile - mijloace fixe (echipamente tehnice) prevăzute la art. 1. 
Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, Inspectoratului de 
Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 
(2) Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj și Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 

      PREŞEDINTE,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
Cosmin-Mihai Popescu       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                           Rădulea-ZamfirescuCristina-Elena                                   
 
Nr. ____ 
Adoptată în ședința din _____________2023 
Cu un număr de ____ voturi 
Din totalul numărului de _______consilieri 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 
 
 

                                                                                                                                                      ANEXA  
 

la HCJ Gorj nr. _____ din _______ 2023 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR MOBILE - MIJLOACE FIXE (ECHIPAMENTE TEHNICE) 
CE FAC OBIECTUL TRANSMITERII FĂRĂ PLATĂ 

 
 
 

Nr. 
crt.  

Denumirea bunului Nr. 
inventar  

Clasificație Data achiziției Valoare de inventar 
- lei - 

1 COMPLET DE AVERTIZARE 
OPTICĂ ȘI ACUSTICĂ tip RCB 
Model D 

1460 2.1.22.9. 22.12.2022 7.021,00 

2 COMPLET DE AVERTIZARE 
OPTICĂ ȘI ACUSTICĂ tip RCB 
Model D 

1461 2.1.22.9. 22.12.2022 7.021,00 

3 COMPLET DE AVERTIZARE 
OPTICĂ ȘI ACUSTICĂ tip RCB 
Model D 

1462 2.1.22.9. 22.12.2022 7.021,00 

 TOTAL    21.063,00 
 
 
 

      PREŞEDINTE, 
 Cosmin-Mihai Popescu             

               
                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 
Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj în evidența patrimonial - 
contabilă a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a unor bunuri mobile - mijloace fixe (echipamente 

tehnice) achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj 
 
 

 Potrivit art. 1, alin. (1) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române:     

„Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administrației și 

Internelor, care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, la prevenirea şi descoperirea infracțiunilor și a altor 

încălcări ale legilor în vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism. ”.  

  De asemenea, în condițiile reglementate de dispozițiile art. 46, alin. (1) „Jandarmeria Română are în înzestrare 

armament, tehnică, muniție, echipament, aparatură specifică și mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute 

de lege, pentru autoapărarea și protecția personalului, precum și a obiectivelor în care își desfășoară activitatea.” , asigurate de 

structurile de specialitate, în condițiile legii. 

 La nivel local, Jandarmeria Română este reprezentată de Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Tudor Vladimirescu” 

Gorj, pentru îndeplinirea activităților ce îi revin acesta bazându-se, în principal, pe sprijinul autorităților publice și al persoanelor 

fizice/juridice, care sprijină, la cerere, cu bunuri materiale pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege. 

 În temeiul prevederilor art. 17, alin. (1), coroborat cu art. 20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea 

Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, a fost constituită, la nivelul județului Gorj, Autoritatea teritorială de 

ordine publică, organism cu rol consultativ, a cărei activitate se desfășoară în interesul comunității, pentru asigurarea și 

respectarea ordinii publice, cheltuielile necesare pentru desfășurarea acestor activități fiind suportate din bugetul județului. 

 În conformitate cu atribuțiile stabilite, în baza adresei nr. 2646257 din 02.11.2021 a Inspectoratului de Jandarmi 

Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 17766 din 03.11.2021, Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică Gorj a solicitat Consiliului Județean Gorj, prin adresa înregistrată sub nr. 1790 din 01.02.2022, achiziționarea 

unor echipamente tehnice, necesare atingerii obiectivelor specifice. 

 Urmare adreselor ulterioare nr. 2769023 din 17.03.2022 și nr. 2769908 din 21.11.2022 ale Inspectoratului de Jandarmi 

Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, înregistrate la Consiliul Județean Gorj nr. 4672 din 17.03.2022 și nr. 19792 din 

21.11.2022, a fost întocmită nota de fundamentare nr. 19795 din 21.11.2022, în baza căreia, prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 247 din 06.12.2022 privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj a fost aprobată suma 

necesară achiziționării  unor echipamente tehnice, destinate îndeplinirii obiectivelor specifice activității. 

 Prin raportare la natura lor, bunurile mobile – echipamente tehnice achiziționate au fost înregistrate în evidența 

patrimonial – contabilă a UAT – Județul Gorj , fiindu-le consacrat regimul de bunuri proprietate privată, iar prin procesul-verbal 

nr. 22494 din 29.12.2022 au fost date în exploatare Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, instituție 

în folosul căreia au fost achiziționate. 

 În raport cu utilitatea declarată, este oportună disponibilizarea acestor bunuri din patrimoniul UAT - Județul Gorj, prin 

transfer fără plată către Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, în calitate de beneficiar direct, în 

conformitate cu prevederile pct. 1 din Anexa nr. 1 - CONDIŢIILE ŞI PROCEDURILE de transmitere, fără plată, de la o instituție 

publică la altă instituție publică a unor bunuri aflate în stare de funcționare la H.G. nr. 841 din 23.10.1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

potrivit căruia : „Pot fi transmise, fără plată, orice fel de bunuri aflate în stare de funcționare, indiferent de durata de folosință, 



dacă acestea nu mai sunt necesare instituției publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de altă 

instituție publică sau dacă, potrivit reglementărilor în vigoare, instituția nu mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv.”. 

 În consecință, se propun spre adoptare următoarele măsuri: 

- transmiterea fără plată din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj în evidența patrimonial - contabilă a 

Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, a unor bunuri mobile - mijloace fixe (echipamente tehnice) 

achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj, evidențiate și detaliate în anexa la proiectul de hotărâre; 

- predarea - primirea bunurilor mobile - mijloace fixe (echipamente tehnice) pe bază de protocol încheiat între UAT - Județul 

Gorj și Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, prin reprezentanții legali, în termen de 10 zile de la 

data adoptării hotărârii; 

- stabilirea de către Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a modalității de evidențiere în contabilitatea 

proprie a bunurilor mobile transmise, începând cu data încheierii protocolului de predare - primire, potrivit reglementărilor legale 

în vigoare; 

- efectuarea operațiunilor financiar - contabile de scoatere din evidența contabilă a UAT - Județul Gorj, respectiv de introducere 

în evidența contabilă a Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, a bunurilor mobile - mijloace fixe 

(echipamente tehnice) transmise. 

 Față de cele prezentate și în conformitate cu prevederile legale, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind 

transmiterea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj în evidența patrimonial - contabilă a Inspectoratului de 

Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a unor bunuri mobile - mijloace fixe (echipamente tehnice) achiziționate din 

bugetul propriu general al Județului Gorj, în forma prezentată. 

 

 

 

INIȚIATOR PROIECT 
PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai POPESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu 
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj în evidența patrimonial - 
contabilă a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a unor bunuri mobile - mijloace fixe (echipamente 

tehnice) achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj 
 
 

 Prin proiectul de hotărâre se propune Consiliului Județean Gorj transmiterea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - 

Județul Gorj în evidența patrimonial - contabilă a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a unor bunuri 

mobile - mijloace fixe (echipamente tehnice) achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj, destinate desfășurării 

activităților specifice, ce implică asigurarea și respectarea ordinii publice. 

 Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare 

reglementează organizarea și funcționarea, la nivelul municipiului București și al fiecărui județ, a autorității teritoriale de ordine 

publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfășoară în interesul comunității, având următoarele atribuții: 

  „a) contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop 

protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță publică;   

   b) sesizează și propune măsuri de înlăturare a deficiențelor din activitatea de poliție;   

   c) face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;   

   d) organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței 

persoanei și a ordinii publice;   

   e) prezintă trimestrial informări în ședințele Consiliului General al Municipiului București sau ale consiliului județean, după caz, 

asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității;   

   f) elaborează anual un raport asupra eficienței activității unităților de poliție, care se dă publicității.”, cheltuielile necesare pentru 

desfășurarea activității fiind suportate din bugetul județului. 

 Potrivit dispozițiilor art. 1, alin. (1), coroborate cu art. 46, alin. (1) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea 

Jandarmeriei Române: „Jandarmeria Română este instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului 

Administrației și Internelor, care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a 

drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, la prevenirea şi descoperirea infracțiunilor și a 

altor încălcări ale legilor în vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism și are 

în înzestrare armament, tehnică, muniție, echipament, aparatură specifică și mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuțiilor 

prevăzute de lege, pentru autoapărarea și protecția personalului, precum și a obiectivelor în care își desfășoară activitatea.” , 

asigurate de structurile de specialitate, în condițiile legii. 

 La nivel local, Jandarmeria Română este reprezentată de Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Tudor Vladimirescu” Gorj, 

pentru îndeplinirea activităților ce îi revin acesta bazându-se, în principal, pe sprijinul autorităților publice și al persoanelor 

fizice/juridice, care sprijină, la cerere, cu bunuri materiale pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege. 

 În conformitate cu atribuțiile stabilite, în baza adresei nr. 2646257 din 02.11.2021 a Inspectoratului de Jandarmi Județean 

„Tudor Vladimirescu” Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 17766 din 03.11.2021, Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Gorj a solicitat Consiliului Județean Gorj, prin adresa înregistrată sub nr. 1790 din 01.02.2022, achiziționarea unor 

echipamente tehnice, necesare atingerii obiectivelor specifice. 



 Urmare adreselor ulterioare nr. 2769023 din 17.03.2022 și nr. 2769908 din 21.11.20222021 ale Inspectoratului de Jandarmi 

Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, înregistrate la Consiliul Județean Gorj nr. 4672 din 17.03.2022 și nr. 19792 din 21.11.2022, a 

fost întocmită nota de fundamentare nr. 19795 din 21.11.2022, în baza căreia, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 247 din 

06.12.2022 privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj a fost aprobată suma necesară achiziționării  unor 

echipamente tehnice, destinate îndeplinirii obiectivelor specifice activității. 

 Prin raportare la natura lor, bunurile mobile – echipamente tehnice au fost înregistrate în evidența patrimonial – contabilă a 

UAT – Județul Gorj , fiindu-le consacrat regimul de bunuri proprietate privată, iar prin procesul-verbal nr. 22494 din 29.12.2022 au fost 

date în exploatare Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, instituție în interesul și utilitatea căreia au fost 

achiziționate. 

 Sub acest aspect, s-a apreciat ca oportună disponibilizarea acestor bunuri din patrimoniul UAT - Județul Gorj, prin transfer 

fără plată către Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, în calitate de beneficiar direct, prin raportare la pct. 1 

din Anexa nr. 1 - CONDIŢIILE ŞI PROCEDURILE de transmitere, fără plată, de la o instituție publică la altă instituție publică a unor 

bunuri aflate în stare de funcționare la H.G. nr. 841 din 23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a 

bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia : „Pot fi transmise, fără plată, orice fel 

de bunuri aflate în stare de funcționare, indiferent de durata de folosință, dacă acestea nu mai sunt necesare instituției publice care le 

are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de altă instituție publică sau dacă, potrivit reglementărilor în vigoare, instituția 

nu mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv.”.  

 Predarea - primirea materială a bunurilor mobile - mijloace fixe (echipamente tehnice) se va face pe bază de protocol 

încheiat între UAT - Județul Gorj și Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, prin reprezentanții legali, în termen 

de 10 zile de la data adoptării hotărârii. 

 După efectuarea operațiunilor financiar - contabile de scoatere din evidența contabilă a UAT - Județul Gorj, respectiv de 

introducere în evidența contabilă a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, a bunurilor mobile - mijloace fixe 

(echipamente tehnice) transmise, instituția beneficiară va stabili modalitatea de evidențiere în contabilitatea proprie a bunurilor mobile 

transmise, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

 Sub aspectul legalității, sunt incidente următoarele prevederi: 

- art. 173, alin. (1), lit. d) și alin. (5) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare,   
 precum și: 

- Adresele Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj nr. 2646257 din 02.11.2021, nr. 2769023 din 17.03.2022 
și nr. 2769908 din 21.11.2022, înregistrate la Consiliul Județean Gorj sub nr. 17766 din 03.11.2021, nr. 4672 din 17.03.2022 și nr. 
19792 din 21.11.2022; 
- Adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj înregistrată sub nr. 1790 din 01.02.2022; 
- Nota de fundamentare nr. 19795 din 21.11.2022 întocmită de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice 
și patrimoniu; 
- Procesul-verbal de recepție nr. 1/21707 din 22.12.2022 – Complet avertizare optică și acustică tip RCB – Model D – 3 buc; 
- Procesul-verbal nr. 22494 din 29.12.2022 privind darea în exploatare a produsului: Complet avertizare optică și acustică tip RCB – 
Model D – 3 buc; 
- Referatul nr. 1287 din 25.01.2023 privind disponibilizarea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj a unor bunuri 
mobile - mijloace fixe (echipamente tehnice) achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj, în vederea transmiterii, fără 
plată, către Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Tudor Vladimirescu” Gorj, 
 
considerăm că proiectul de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj în evidența 
patrimonial - contabilă a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a unor bunuri mobile - mijloace fixe 
 achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj este întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru 

care propunem Consiliului Județean Gorj adoptarea acestuia în forma prezentată.                     

 
Director executiv,                          Director executiv             
Marcău Costel                                  Ungureanu Victoria 


