
ROMÂNIA                                                                 

JUDEŢUL GORJ                                                                             

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18” 

 

  

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice 

și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

- Avizul nr. 19/2022 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean 

Gorj, emis pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din 

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

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului; 

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

- Prevederile art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiţie prevăzut la alin. (1) este de 3.809.181,02 lei 

(inclusiv T.V.A.), din care valoare construcţii şi montaj 3.132.289,44 lei (inclusiv T.V.A.). 

(3) Durata estimată de execuție este de 5 luni. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj, Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu și Instituției 

Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

  PREŞEDINTE,                                             CONTRASEMNEAZĂ:  

      Cosmin-Mihai Popescu                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
 

 

Nr. 231 

Adoptată în ședința din 28.10.2022 

cu un număr de 30 de voturi din  

           totalul numărului de consilieri. 

 



ROMÂNIA                          Anexa  

JUDEŢUL GORJ                                                        la Hotărârea nr. 231 din 28.10.2022 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

 

INDICATORI 

 tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de 

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

 

 

 

 

1. Indicatori maximali  

 Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) 3.809.181,,02 lei 

 Valoarea totală (fără T.V.A.)  3.206.413,67 lei 

  din care:  

  construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.) 3.132.289,44 lei 

  construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)  2.632.176,00 lei 

2. Indicatori minimali  

          - aria construită amenajată etaj 1 1560,45 mp 

          - instalație detecție, semnalizare și alarmare incendiu 1 buc. 

 

3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare 

 - Nu este cazul  

4. Durata estimată de execuție 5 luni 

 

 

  

 

 

        Preşedinte, 

      Cosmin-Mihai Popescu 

                 Contrasemnează: 

     Secretarul General Judeţului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 


