
 

ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PROIECT, 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea 

eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, finanțat în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru 

eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată 

sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice 

 

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 specialitate comun întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport 

public județean, Direcția managementul proiectelor și relații externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative, achiziții publice și patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

 Prevederile art. 173, alin. 1, lit. d), corelat cu art. 173, alin. 5, lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Planul Național de Redresare și Reziliență al României; 

 Prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicării finanțării prin fonduri europene aferente Planului 

Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, 

PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea 

eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, în vederea depunerii 

acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 

2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea 

B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică 

moderată a clădirilor publice; 

 Prevederile Contractului de finanțare nr. 73760/23.06.2022 semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT 

Județul Gorj, în calitate de beneficiar; 

 Devizul general pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”; 

 Avizul nr. 17/2022 al Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Gorj privind obiectivul de investiție 

„Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”; 

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.___ din 28.09.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. 

Progresului, nr. 18”. 

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 

 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice 

a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, finanțat în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență 

energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, se modifică după 

cum urmează: 

  
Art. I  Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu 
Jiu, str. Progresului, nr. 18”, nr. C5-B2.1. a-533, în sumă de 23.931.125,00 lei (fără TVA), din care:  

 

 



 

- 23.307.825,00 lei (fără TVA), reprezentând cheltuieli eligibile, formate din suma de 23.121.921,90 lei 

(valoarea eligibilă din PNRR, potrivit Contractului de finanțare nr. 73759/23.06.2022) și suma de 

185.903,10 lei (diferență cheltuieli suplimentare rezultate din Devizul general al investiției la faza 

Studiului de fezabilitate); 
- 623.300,00 lei (fără TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile. 

 
Art. II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, rămân 

neschimbate. 

 

Art. III. Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj, Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Nr. _____ 

Adoptată în ședința din_______.2022 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea 

proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. 

Progresului, nr. 18”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență 

energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice 

 

UAT - Județul Gorj are în derulare proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean 

de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență 

energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a 

clădirilor publice, ce se implementează în baza contractului de finanțare nr. 73760 din 23.06.2022, 

înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11253 din 06.07.2022, semnat între Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de 

Redresare și Reziliență și UAT Județul Gorj, în calitate de beneficiar. 

 

Valoarea maximă eligibilă la data depunerii cererii de finanțare și generată de platforma PNRR, gestionată 

de către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de 

investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost de 23.121.921,90 lei (fără TVA), calculată 

la un cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro (fără TVA)/mp, fiind valorificată la 

data respectivă documentația formată din: extras de carte funciară, expertiză tehnică, raport de audit 

energetic, certificat de performanță energetică etc. Valoarea astfel stabilită a cheltuielilor eligibile a făcut 

obiectul Contractului de finanțare nr. 73760/23.06.2022, semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și 

Reziliență și UAT Județul Gorj, în calitate de beneficiar. 

 

Valoarea totală a proiectului stabilită ulterior prin Devizul general al obiectivului de investiție, elaborat la 

faza Studiului de fezabilitate, conform HG nr. 907/2016, este de 23.931.125,00 lei (fără TVA), din care: 

23.307.825,00 lei (fără TVA), reprezentând cheltuieli eligibile și 623.300,00 lei (fără TVA), reprezentând 

cheltuieli neeligibile.  

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 a fost aprobată valoarea maximă eligibilă 

a proiectului de 23.121.921,90 lei, stabilită la data depunerii aplicației de finanțare și generată de platforma 

PNRR, gestionată de către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de 

coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, iar prin raportare la valoarea 

stabilită ulterior prin Devizul general al investiției la faza Studiului de fezabilitate, ce a stat la baza aprobării 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție în Comisia tehnico-economică a Consiliului 

Județean Gorj, rezultând cheltuieli eligibile suplimentare în sumă de 185.903,10 lei. 

 

Prin urmare, valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, nr. C5-B2.1. a-533 este în sumă de 23.931.125,00 lei (fără 

TVA), din care: 

- 23.307.825,00 lei (fără TVA), reprezentând cheltuieli eligibile, formate din suma de 23.121.921,90 

lei (valoarea eligibilă din PNRR, potrivit Contractului de finanțare nr. 73759/23.06.2022) și suma 

de 185.903,10 lei (diferență cheltuieli suplimentare rezultate din Devizul general al investiției la 

faza Studiului de fezabilitate); 

- 623.300,00 lei (fără TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile. 

 



Potrivit contractului de finanțare nr. 73760 din 23.06.2022, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

11253 din 06.07.2022, punctul B, Drepturile și obligațiile Beneficiarului, subpunctul B1. Obligații 

generale – aliniatul (6) ”Beneficiarul are obligația de a prezenta, după semnarea contractului de 

finanțare, dar nu mai târziu de termenele stabilite prin Ghidul specific, documentele obligatorii, în caz 

contrar Contractul de finanțare putând fi reziliat”.  

 

De asemenea, potrivit Ghidului specific privind regulile şi condițiile aplicabile finanțării din fondurile 

europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 

PNRR/2022/c5/2/b.2.1/1, PNRR/2022/c5/2/b.2.2/1, punctul 6.6, Documente de prezentat în etapa de 

implementare sau la finalizarea implementării contractelor de finanțare, subpunctul 6.6.1. Beneficiarii au 

obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data 

intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul 

de finanțare poate fi reziliat:  

 6.6.1.1. Extras al cărții tehnice a clădirii, fişa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor, sau alt document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire 

a fost construită înainte de anul 2000 (dacă din conținutul Raportului de expertiză tehnică nu 

reies informațiile respective); 

 6.6.2.1. Certificatul de urbanism;  

 6.6.2.2. Documentația tehnico-economică – SF/DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru 

fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, inclusiv, dacă e cazul, pentru clădiri existente 

care nu reprezintă componente în cadrul proiectului pentru clădiri noi vizate de proiect), 

împreună cu devizul general; 

 6.6.2.3. Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a 

indicatorilor tehnico-economici. Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va 

corela cu cea mai recentă documentație (SF/DALI). 

 

Având în vedere regulile şi condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național 

de Redresare și Reziliență privind obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu 

mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, documentele obligatorii 

menționate mai sus, sub condiția rezilierii contractului de finanțare, a fost adoptată o nouă Hotărârea de 

aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, corelată cu cea 

mai recentă documentație (faza SF). 

 

Prin raportare la argumentația și situația de fapt prezentată, propun adoptarea proiectului de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 

18”, finanțat  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul 

Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în 

clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 

Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice. 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

  



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția managementul proiectelor şi relații externe 

Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu 

 

Raport de specialitate 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, 

finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, 

Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, 

Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de 

renovare energetică moderată a clădirilor publice 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 

21.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, în sensul aprobării valorii totale a proiectului în sumă de 

23.931.125,00 lei (fără TVA).  

 

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. 

Progresului, nr. 18”, se implementează în baza contractului de finanțare nr. 73760 din 23.06.2022, 

înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11255 din 06.07.2022, semnat între Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de 

Redresare și Reziliență și UAT Județul Gorj, în calitate de beneficiar. 

 

Potrivit contractului de finanțare nr. 73760 din 23.06.2022, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

11255 din 06.07.2022, punctul B, Drepturile și obligațiile Beneficiarului, subpunctul B1. Obligații 

generale – aliniatul (6) ”Beneficiarul are obligația de a prezenta, după semnarea contractului de 

finanțare, dar nu mai târziu de termenele stabilite prin Ghidul specific, documentele obligatorii, în caz 

contrar Contractul de finanțare putând fi reziliat”.  

 

Astfel, având în vedere: 

- Studiu de Fezabilitate privind obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii 

Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”; 

- Devizul general pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”; 

- Avizul nr. 17/2022 al Comisei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Gorj privind obiectivul 

de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. 

Progresului, nr. 18”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ___ din 27.09.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, 

și luând în considerare prevederile: 

- Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicării finanțării prin fonduri europene aferente 

Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, privind obligația de a prezenta după 

semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a 

contractului de finanțare, documentele obligatorii menționate mai sus, sub condiția rezilierii 

contractului de finanțare, respectiv Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza 

SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, corelată cu cea mai recentă documentație 

(SF/DALI); 

- Contractului de finanțare nr. 73760 din 23.06.2022, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

11255 din 06.07.2022,  



prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea valorii totale a proiectului în sumă de  

23.931.125,00 lei (fără TVA), din care: 

- 23.307.825,00 lei (fără TVA), reprezentând cheltuieli eligibile, formate din suma de 23.121.921,90 lei 

(valoarea eligibilă din PNRR, potrivit Contractului de finanțare nr. 73759/23.06.2022) și suma de 

185.903,10 lei (diferență cheltuieli suplimentare rezultate din Devizul general al investiției la faza 

Studiului de fezabilitate); 
- 623.300,00 lei (fără TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile. 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de: 

 Prevederile art. 173, alin. 1, lit. d), corelat cu art. 173, alin. 5, lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 

de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 

reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

 Prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicării finanțării prin fonduri europene 

aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației nr. 441/24.03.2022; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, 

nr. 18”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al 

României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență 

energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică 

moderată a clădirilor publice; 

 Prevederile Contractului de finanțare nr. 73760/23.06.2022 semnat între Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național 

de Redresare și Reziliență și UAT Județul Gorj, în calitate de beneficiar; 

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ___ din 28.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”. 

În contextul actual în care interesul este justificat și prin raportare la argumentația juridică prezentată, 

considerăm că proiectul de hotărâre, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 

21.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean 

de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență 

energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a 

clădirilor publice este întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care propunem aprobarea 

lui în forma prezentată.  
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