
ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-

ZAMFIRESCU 

 

 

H O T Ă R Â R E  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea proiectului   

„Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 
Proiect:  „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”  

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  

Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  

Obiectiv Specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu 

Apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI şi POR/10/2017/10/10.1b/BI   

 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de 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 și Direcția 

juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea proiectului  „Extindere și 

dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Contractul de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, 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 Județul Gorj, în calitate de beneficiar; 

- Avizul nr. 6 / 2021 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, 

emis pentru obiectivul de investiție „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu–Jiu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ____ din ________ 2021 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 71 din 04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu–Jiu”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 76 din 27.06.2019 

- Prevederile art. 87, coroborat cu art. 173 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;  

- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336 din 

21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 

15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente 

materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări 

finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

În baza art. 182 alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) 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. I. Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea proiectului  

„Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de 

proiect, se modifică după cum urmează:  

«Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu–Jiu”, în cuantum de 9.198.638,38 lei (inclusiv TVA)». 

 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea 

proiectului  „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor 

legate de proiect,  rămân neschimbate. 

 

Art. III. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL JUDEȚULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.____________ 

Adoptată în ședința din ___________ 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

  



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019  

privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”  

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” a fost depus spre 

finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de Proiecte nr. 

POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI şi POR/10/2017/10/10.1b/BI, Axa 

prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 - Investițiile în 

educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea 

gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii 

cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu. 

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie „creșterea gradului de participare la nivelul educației 

timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”. Prin atingerea obiectivului 

general va crește nivelul de confort și funcționalitate și va fi asigurat spațiul necesar desfășurării în 

condiții optime a activităților specifice pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a 

copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES ). 

 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice: 

1. Extinderea cu o construcție nouă pentru asigurarea spațiilor și dotărilor necesare la desfășurarea 

activităților educaționale pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES). Se va avea în vedere 

crearea spațiilor adecvate astfel încât să corespundă din punct de vedere al necesității și conformării 

suprafețelor; 

2. Creșterea calității actului educațional prin asigurarea spațiilor și dotărilor, care vizează asigurarea 

facilitaților necesare pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), din punct de vedere al 

„măsurilor de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială 

a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ. 

 

Proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”, cod SMIS 122828, 

proiect în curs de derulare, se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019, 

semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 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 Județul Gorj, în calitate de beneficiar. 

 

În cadrul proiectului, în urma licitației, a fost semnat cu Asocierea SC TOTALAUTOSERV SRL (în 

calitate de lider), SC D&I CONSTRUCT SRL și SC SCADT SA (în calitate de asociați), Contractul nr. 

12632/29.09.2020 având ca obiect Servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica din partea 

proiectantului si execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Extindere si dotare Centrul Școlar 

pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”. 

 

A fost obținută Autorizația de construire nr. 313/15.07.2021 și emis Ordinul de începere lucrări nr. 12104 

din 09.08.2021, iar conform Procesului verbal de trasare nr. 2 din 15.09.2021 a avut loc trasarea lucrărilor. 

Valoarea contractului la data încheierii, respectiv 29.09.2021, a fost în sumă de 5.497.000,00 lei, exclusiv 

TVA, după cum urmează: 

 Servicii de proiectare: 124.000,00 lei fără TVA; 

 Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului: 21.500,00 lei fără TVA; 

 Execuție lucrări: 5.351.500,00 lei fără TVA, din care: 

- Lucrări construcții și instalații – 4.833.000,00 lei fără TVA; 

- Echipamente tehnologice cu montaj – 478.000,00 lei fără TVA; 

- Cheltuieli conexe organizării de șantier – 40.500,00 lei fără TVA. 

 

 



În urma definitivării etapei de proiectare, conform listelor de cantități elaborate a rezultat pentru Execuție 

lucrări suma de 5.347.829,00 lei fără TVA, din care: 

- Lucrări construcții și instalații – 4.829.329,00 lei fără TVA; 

- Echipamente tehnologice cu montaj – 478.000,00 lei fără TVA; 

- Cheltuieli conexe organizării de șantier – 40.500,00 lei fără TVA. 

 

În urma achiziției și definitivării etapei de proiectare au rezultat economii la Lucrări și construcții în sumă 

de 6.881,00 lei fără TVA, respective 3.210,00 lei în etapa de achiziție și 3.671,00 lei în urma proiectării. 

 

În data de 03.09.2021 a intrat în vigoare Ordonanța de Guvern nr. 15 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare, care prevede ca pentru obiectivele/proiectele de investiţii finanţate, integral sau parţial, 

din fondurile, preţul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale de lucrări, aflate în derulare 

la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se ajustează, , prin actualizarea preţurilor aferente 

materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare 

a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor, iar în data de 22.09.2021 a fost 

publicat Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336 pentru aprobarea 

metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 

contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020. 

 

Având în vedere Contractul de Servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului 

si execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Extindere si dotare Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Târgu Jiu” nr. 12632/29.09.2020, aflat în derulare la data intrării în vigoare a OG nr. 15/2021, 

Asocierea S.C. TOTALAUTOSERV S.R.L. (lider), S.C. D&I CONSTRUCT S.R.L. (asociat) și S.C. 

SCADT S.A. (asociat) a solicitat actualizarea prețului contractului și, în conformitate cu prevederile legale 

menționate mai sus, a transmis, cu adresa nr. 85 din 28.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 15239 din 28.09.2021, Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect 

ofertate de unde rezultă o valoare estimată a ajustării prețului la materiale de 917.747,55 lei fără TVA, 

respectiv 1.092.119,59 lei cu TVA. 

 

Prin raportare la necesitatea încheierii unui act adițional la contractul menționat mai sus, ar rezulta că 

valoarea estimată la această dată va deveni 6.411.076,55 lei fără TVA după cum urmează: 

 Servicii de proiectare: 124.000,00 lei fără TVA; 

 Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului: 21.500,00 lei fără TVA; 

 Execuție lucrări: 6.265.567,55 lei fără TVA, din care: 

 Lucrări construcții și instalații – 5.747.076,55 lei fără TVA; 

 Echipamente tehnologice cu montaj – 478.000,00 lei fără TVA; 

 Cheltuieli conexe organizării de șantier – 40.500,00 lei fără TVA. 

 

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

77/27.06.2019  privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect, prin actualizarea valorii totale a proiectului și a 

cheltuielilor legate de implementarea acestuia. Astfel, majorarea cu suma de 1.092.119,59 lei cu TVA 

reprezintă creșterea contribuției neeligibile a UAT Județul Gorj în cadrul proiectului. 

 

Astfel, valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu–Jiu” supus adoptării este de 9.198.638,38 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie a 

U.A.T. – Județul Gorj reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 

de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 79.389,66 lei. 

 

Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea 

prevederilor legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. 

 

INIȚIATOR PROIECT 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcția managementul proiectelor şi relații externe 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice  

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

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

 

 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019  

privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”  

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

77/27.06.2019  privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect, prin actualizarea valorii totale a proiectului și a 

cheltuielilor legate de implementarea acestuia. 

 

Proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”, cod SMIS 122828, 

proiect în curs de derulare, se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019, 

semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 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 Județul Gorj, în calitate de beneficiar. 

 

În cadrul proiectului, în urma licitației, a fost semnat cu Asocierea S.C. TOTALAUTOSERV S.R.L. (în 

calitate de lider), S.C. D&I CONSTRUCT S.R.L. și S.C. SCADT S.A. (în calitate de asociați),Contractul 

nr. 12632/29.09.2020 având ca obiect Servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica din partea 

proiectantului si execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Extindere si dotare Centrul Școlar 

pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”. 

 

Valoarea contractului la data încheierii, respectiv 29.09.2021, a fost în sumă de 5.497.000,00 lei, exclusiv 

TVA, după cum urmează: 

 Servicii de proiectare: 124.000,00 lei fără TVA; 

 Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului: 21.500,00 lei fără TVA; 

 Execuție lucrări: 5.351.500,00 lei fără TVA, din care: 

- lucrări construcții și instalații – 4.833.000,00 lei fără TVA; 

- echipamente tehnologice cu montaj – 478.000,00 lei fără TVA; 

- cheltuieli conexe organizării de șantier – 40.500,00 lei fără TVA. 

 

În urma definitivării etapei de proiectare, conform listelor de cantități elaborate, a rezultat pentru Execuția 

lucrărilor suma de 5.347.829,00 lei fără TVA, din care: 

- lucrări construcții și instalații – 4.829.329,00 lei fără TVA; 

- echipamente tehnologice cu montaj – 478.000,00 lei fără TVA; 

- cheltuieli conexe organizării de șantier – 40.500,00 lei fără TVA. 

 

A fost obținută Autorizația de construire nr. 313/15.07.2021 și emis Ordinul de începere lucrări nr. 12104 

din 09.08.2021. 

 

În urma achiziției și definitivării etapei de proiectare au rezultat economii la Lucrări și construcții în sumă 

de 6.881,00 lei fără TVA, respective 3.210,00 lei, în etapa de achiziție și 3.671,00 lei, în urma proiectării. 

 

În data de 03.09.2021 a intrat în vigoare Ordonanța de Guvern nr. 15 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare, care prevede ca pentru obiectivele/proiectele de investiţii finanţate, integral sau parţial, 

din fondurile, preţul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale de lucrări, aflate în derulare 

la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se ajustează, , prin actualizarea preţurilor aferente 

materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare 

a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor, iar în data de 22.09.2021 a fost 

publicat Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336 pentru aprobarea 



metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 

contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020. 

 

Având în vedere Contractul de Servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului 

si execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Extindere si dotare Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Târgu Jiu” nr. 12632/29.09.2020, aflat în derulare la data intrării în vigoare a OG nr. 15/2021, 

Asocierea SC TOTALAUTOSERV SRL (lider), SC D&I CONSTRUCT SRL (asociat) și SC SCADT SA 

(asociat) a solicitat actualizarea prețului contractului și, în conformitate cu prevederile legale menționate 

mai sus, a transmis, cu adresa nr. 85 din 28.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 15239 

din 28.09.2021, Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect ofertate de unde 

rezultă o valoare estimată a ajustării prețului la materiale de 917.747,55 lei fără TVA, respectiv 

1.092.119,59 lei cu TVA. 

 

Prin raportare la necesitatea încheierii unui act adițional la contractul menționat mai sus, ar rezulta că 

valoarea estimată la această dată va deveni 6.411.076,55 lei fără TVA după cum urmează: 

 Servicii de proiectare: 124.000,00 lei fără TVA; 

 Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului: 21.500,00 lei fără TVA; 

 Execuție lucrări: 6.265.567,55 lei fără TVA, din care: 

- lucrări construcții și instalații – 5.747.076,55 lei fără TVA; 

- echipamente tehnologice cu montaj – 478.000,00 lei fără TVA; 

- cheltuieli conexe organizării de șantier – 40.500,00 lei fără TVA. 

 

Majorarea cu suma de 1.092.119,59 lei cu TVA reprezintă creșterea contribuției neeligibile a UAT Județul 

Gorj în cadrul proiectului. 

 

Astfel, valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–

Jiu” supus adoptării este de 9.198.638,38 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie a U.A.T. – 

Județul Gorj reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% 

din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 79.389,66 lei. 

 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl constituie: 

- Prevederile art. 87, coroborat cu art. 173 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;  

- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336 din 

21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 

15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente 

materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări 

finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020; 

 

Astfel, având în vedere prevederile legale incidente, precum și: 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea proiectului  „Extindere și 

dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Contractul de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, 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 Județul Gorj, în calitate de beneficiar; 

- Avizul nr. 6 / 2021 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, 

emis pentru obiectivul de investiție „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu–Jiu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ____ din ________ 2021 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 71 din 04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu–Jiu”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 76 din 27.06.2019; 

 



apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, iar în vederea implementării proiectului 

„Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”  în condițiile și termenele 

asumate prin semnarea Contractului de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019, considerăm că proiectul de 

hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea 

proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor 

legate de proiect este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care 

propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 
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