
 

 

ROMÂNIA                                Proiect 
JUDEȚUL GORJ                                                       AVIZAT, 
CONSILIUL JUDEȚEAN                             SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI,           
                                                              Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar, rezultate din 

implementarea proiectului “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul 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 buget-finanțe; 
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 
- Referatul nr. 17657 din 19.10.2022 privind disponibilizarea din evidența patrimonial – contabilă a UAT – Județul Gorj, a bunurilor 

– mijloace fixe și obiecte de inventar, ce au făcut obiectul proiectului „Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, 
Județul Gorj”, implementat de Consiliul Județean Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 71 din 30.07.2009 privind aprobarea proiectului “Extindere și dotare Centrul 
de Îngrijire și Asistență – Dobrița, Județul Gorj” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 60 din 24.04.2014 privind aprobarea valorii finale a proiectului “Extindere și 
dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul Gorj” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 
– 2013; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 61 din 24.04.2014 privind darea în administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, pentru Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, a construcțiilor, 
echipamentelor și utilajelor, dotărilor și a mobilierului, ce au făcut obiectul proiectului “Extindere și dotare Centrul de 
Îngrijire și Asistență – Dobrița, Județul Gorj”, implementat de Consiliul Judeţean Gorj, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Contractul nr. 6117/10553/2014 privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj, pentru Centrul de Îngrijire și Asistență -  Dobrița, a construcțiilor, echipamentelor, utilajelor, dotărilor și 
mobilierului ce au făcut obiectul proiectului „Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, Județul Gorj”, 
implementat de Consiliul Județean Gorj, cu adiționarea ulterioară; 
- Protocolul nr. 6461/11203/2014 de predare-preluare în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Gorj pentru Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, a construcțiilor, echipamentelor, utilajelor, 
dotărilor și mobilierului care au făcut obiectul proiectului „Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, 
Județul Gorj”, implementat de Consiliul Județean Gorj; 
- 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; 
 
 În baza art. 182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 - Se aprobă transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-
contabilă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile – mijloace fixe și 
obiecte de inventar, rezultate din implementarea proiectului „Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – 
Dobrița, județul Gorj”, evidențiate în Anexa nr. 1 - Mijloace fixe și Anexa nr. 2 – Obiecte de inventar, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art. 2 - Predarea–primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între UAT – 
Județul Gorj și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, prin reprezentanții legali, în termen 
de 10 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 



 

 

 
 
 
Art. 3 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile prevăzute la art. 1. 
Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 
(2) Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
 
 
 
 
 

            PREȘEDINTE, 
      Cosmin-Mihai Popescu                                                                                          
                                                                                                                             
                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                                       
Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. ____ 
Adoptată în ședința din _____________2022 
Cu un număr de ____ voturi 
Din totalul numărului de _______consilieri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  
 
                       
                                                                          ANEXA NR. 1 

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _____ din _______ 2022 
 

 
DATELE DE IDENTIFICARE  

ale bunurilor mobile – MIJLOACE FIXE - rezultate din implementarea proiectului  

“Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul Gorj” 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului 

Nr. 

inv. 

U.M. Cant. Data 

achiziției 

Data 

punerii în 

funcțiune 

Valoare 

de 

inventar 

– lei - 

Durata 

normală 

de 

utilizare 

– luni - 

Valoare 

amortizată 

la 

19.10.2022 

– lei - 

Valoare 

rămasă 

de 

amortizat 

– lei - 

Cont 

contabil 

1 Dulap 

pentru 

veselă 

CIA 

1 

buc 1 31.10.2014 31.10.2014 3.685,40 129 2.458,62 1.226,78 214000008 

2 Dulap 

pentru 

veselă 

CIA 

2 

buc 1 31.10.2014 31.10.2014 

 

3.685,40 129 2.458,62 1.226,78 214000008 

 TOTAL      7.370,80  4.917,24 2.453,56  

 

 
 

            PREȘEDINTE, 
      Cosmin-Mihai Popescu                                                                                          
                                                                                                                             
                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                                            
Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  
      ANEXA NR. 2 
      la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _____ din _______ 2022 

 
DATELE DE IDENTIFICARE  

ale bunurilor mobile – OBIECTE DE INVENTAR - rezultate din implementarea proiectului  

“Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul Gorj” 

 
 

Nr.crt. Denumirea bunului Cod 
gestiune 

U.M.  Data intrării Cantitate Preț unitar Valoare 

1 Cadru mers CIA 27 buc 31.10.2014 11 130,20 1.432,20 

2 Cana apă CIA 25 buc 31.10.2014 80 6,20 496,00 

3 Canapea  CIA 11 buc 31.10.2014 3 1.736,00 5.208,00 

4 Cărucioare  CIA 10 buc 31.10.2014 15 589,00 8.835,00 

5 Cearceaf plic CIA 14 buc 31.10.2014 130 59,52 7.737,60 

6 Cearceafuri  CIA 13 buc 31.10.2014 130 37,20 4.836,00 

7 Cuțite  CIA 22 buc 31.10.2014 80 7,44 595,20 

8 Cuvertură pat  CIA 17 buc 31.10.2014 100 86,80 8.680,00 

9 Draperii  CIA 6 m 31.10.2014 400 43,40 17.360,00 

10 Dulapuri o persoană  CIA 3 buc 31.10.2014 12 235,60 2.827,20 

11 Farfurie adâncă CIA 24 buc 31.10.2014 80 12,40 992,00 

12 Farfurie întinsă CIA 26 buc 31.10.2014 80 9,92 793,60 

13 Fețe pernă CIA 16 buc 31.10.2014 130 12,40 1.612,00 

14 Fotolii CIA 12 buc 31.10.2014 2 1.054,00 2.108,00 

15 Frigider  CIA 5 buc 31.10.2014 10 768,80 7.688,00 

16 Furculițe  CIA 23 buc 31.10.2014 80 6,20 496,00 

17 Linguri  CIA 21 buc 31.10.2014 80 6,20 496,00 

18 Masă instrumentar 
mobilă cu sertar  

CIA 33 buc 31.10.2014 2 843,20 1.686,40 

19 Masă servire pat  CIA 28 buc 31.10.2014 15 341,00 5.115,00 

20 Masă 1/1 CIA 4 buc 31.10.2014 30 210,80 6.324,00 

21 Mașină de spălat 
vase  

CIA 19 buc 31.10.2014 2 1.364,00 2.728,00 

22 Mochetă  CIA 8 m 31.10.2014 300 24,80 7.440,00 

23 Noptieră  CIA 2 buc 31.10.2014 12 124,00 1.488,00 

24 Paravan mobil  CIA 35 buc 31.10.2014 20 446,40 8.928,00 

25 Pat spital pentru 
adulți  

CIA 1 buc 31.10.2014 12 1.240,00 14.880,00 

26 Perdele  CIA 7  m 31.10.2014 400 37,20 14.880,00 

27 Perne  CIA 15 buc 31.10.2014 12 29,76 357,12 

28 Pichet PSI  CIA 37 buc 31.10.2014 1 1.860,00 1.860,00 

29 Ploști  CIA 29 buc 31.10.2014 20 24,80 496,00 

30 Saltea antiescare  CIA 31 buc 31.10.2014 12 310,00 3.720,00 

31 Scaune cu spătar  CIA 18 buc 31.10.2014 135 80,60 10.881,00 

32 Scaune de baie  CIA 30 buc 31.10.2014 10 192,20 1.922,00 

33 Spălător inox  CIA 20 buc 31.10.2014 6 1.1798,00 10.788,00 

34 Suport pentru 
perfuzii mobil  

CIA 34 buc 31.10.2014 3 372,00 1.116,00 

35 Suport TV CIA 9 buc 31.10.2014 27 99,20 2.678,40 

36 Tărgi mobile  CIA 32 buc 31.10.2014 2 1.488,00 2.976,00 

37 TV color CIA 36 buc 31.10.2014 25 930,00 23.250,00 

 TOTAL      195.706,72 

 
 

           PREȘEDINTE, 
      Cosmin-Mihai Popescu              
                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                                      
Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 



 

 

JUDEȚUL GORJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-
contabilă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de 

inventar, rezultate din implementarea proiectului “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul Gorj” 

 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în 
evidența patrimonial-contabilă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile 
– mijloace fixe și obiecte de inventar, rezultate din implementarea proiectului “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și 
Asistență – Dobrița, județul Gorj”. 
 
Proiectul “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, Județul Gorj” și a cheltuielilor legate de 
implementarea proiectului,  a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 71 din 30.07.2009, modificată, prin 
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 120 din 18.12.2009, valoarea finală, în sumă de 2.521.933,84 lei (inclusiv TVA), 
fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 60 din 24.04.2014. 
 
Proiectul “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul Gorj”, cod SMIS 12052, a beneficiat de 
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătățirea  infrastructurii sociale și a 
fost implementat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 763 din 21.06.2010 și anexele la acesta, încheiat 
între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 
Regional 2007-2013, Agenția pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operațional Regional 2007-2013 și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj, în calitate de beneficiar. 
 
Obiectivul proiectului a vizat îmbunătățirea calității serviciilor sociale specifice oferite în cadrul Centrului de Îngrijire și 
Asistență Dobrița pentru persoanele cu necesități speciale, precum și conformarea la standarde europene, potrivit 
reglementărilor impuse de legislația în domeniu. 
 
Prin implementarea acestui proiect cu finanțare europeană nerambursabilă, au fost realizate extinderea și modernizarea 
clădirii în care își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență Dobrița, prin construirea unui nou pavilion (P+1 - 
capacitate 50 locuri), care să asigure condițiile  de cazare și masă conform standardelor minime de calitate prevăzute pentru 
centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap. 
 
În cadrul proiectului, au fost executate lucrări de construcții, precum: 
- construirea unui pavilion nou (P+1 - capacitate 50 locuri), necesar creării condițiilor de cazare și masa, conform 
standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap; 
- construirea unui depozit de lemne; 
- construirea unei platforme de gunoi; 
- amenajarea bucătăriei existente; 
- demolarea sălii de mese existente și a unei magazii de lemne; 
- montarea utilajelor și echipamentelor necesare înlocuirii centralei termice (trei cazane termice pe lemne, pompe, boiler 
ACM (apă caldă menajeră) și automatizări); 
- montarea unui ascensor, special adaptat pentru beneficiarii centrului. 
 
Totodată, au fost furnizate dotări de specialitate și mobilierul specific desfășurării în condiții optime a activității, precum: 
mobilier saloane beneficiari (paturi, dulapuri, noptiere, mese, scaune), mobilier medical (cărucioare, mese instrumentar, 
suporturi pentru perfuzii), mobilier sală de relaxare (canapele, fotolii) mobilier sala de mese, frigidere, televizoare, 
echipamente necesare funcționării centrului, în conformitate cu standardele specifice în domeniu. 
 
Construcțiile, echipamentele și utilajele, dotările și mobilierul reprezentând rezultatele proiectului, au fost înregistrate, potrivit 
legii, în evidența patrimonială a Județului Gorj, fiindu-le atribuit un regim juridic identic cu al celorlalte bunuri aflate în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, pentru Centrul de Îngrijire și Asistență 
Dobrița. 
 
Ulterior, în scopul asigurării sustenabilității proiectului, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 61 din 24.04.2014, 
modificată prin Hotărârea nr. 150 din 18.12.2014, s-a aprobat darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Gorj, pentru Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, a construcțiilor, echipamentelor, utilajelor, 



 

 

dotărilor și mobilierului, rezultate ale proiectului „Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, Județul Gorj”, 
implementat de Consiliul Județean Gorj, fiind încheiat contractul de dare în administrare nr. 6117 din 13.05.2014. 
 
Dreptul de administrare asupra acestor bunuri, în conformitate cu utilitatea declarată a acestora, a fost exercitat de către 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție subordonată Consiliului Județean Gorj, în numele 
Centrului de Îngrijire și Asistență Dobrița, în interesul și utilitatea căreia a fost realizat proiectul în cauză. 

 
Întrucât perioada de sustenabilitate a proiectului s-a încheiat, sunt create premisele necesare operării transferului fără plată 
al bunurilor mobile rezultate – mijloace fixe și obiecte de inventar, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 841/1995 
privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, având în vedere 
scopul pentru care au fost achiziționate. 

 
În consecință, prin prezentul proiect de hotărâre, se supun aprobării măsurile ce vizează disponibilizarea din patrimoniul 
UAT – Județul Gorj a bunurile mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar, rezultate din implementarea proiectului “Extindere 
și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul Gorj”, 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.”, după cum urmează: 
 
- transmiterea fără plată din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar, evidențiate 
și detaliate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre; 
- predarea–primirea bunurilor mobile pe bază de protocol încheiat între UAT – Județul Gorj și Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, prin reprezentanții legali, în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii; 
- stabilirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a modalității de evidențiere în 
contabilitatea proprie a bunurilor mobile transmise, începând cu data încheierii protocolului de predare-primire, prin 
raportare la reglementările legale în vigoare; 
- efectuarea operațiunilor financiar-contabile de scoatere din evidența contabilă a UAT – Județul Gorj, respectiv de 
introducere în evidența contabilă a  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj - Jiu a bunurilor mobile 
transmise. 

 
Având în vedere 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 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de 
inventar, rezultate din implementarea proiectului “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul 
Gorj”, în forma prezentată.  

 
 

INIȚIATOR, 
PREȘEDINTE 

COSMIN – MIHAI POPESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de 

inventar, rezultate din implementarea proiectului “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul Gorj” 

 
 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 71 din 30.07.2009 a fost aprobat proiectul “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și 
Asistență – Dobrița, Județul Gorj” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului,  valoarea finală, în sumă de 2.521.933,84 
lei (inclusiv TVA), fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 60 din 24.04.2014. 
 
Proiectul “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul Gorj”, cod SMIS 12052, a beneficiat de finanțare 
în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătățirea  infrastructurii sociale și a fost 
implementat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 763 din 21.06.2010 și anexele la acesta, încheiat între 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 
2007-2013, Agenția pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional 
Regional 2007-2013 și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj, în calitate de beneficiar. 
 
Scopul implementării acestui proiect l-a constituit îmbunătățirea calității serviciilor sociale specifice oferite în cadrul Centrului de 
Îngrijire și Asistență Dobrița pentru persoanele cu necesități speciale, precum și conformarea la standarde europene, potrivit 
reglementărilor impuse de legislația în domeniu. 
 
În acest sens, au fost realizate extinderea și modernizarea clădirii în care își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență 
Dobrița, prin construirea unui nou pavilion (P+1 - capacitate 50 locuri), care să asigure condițiile  de cazare și masă conform 
standardelor minime de calitate prevăzute pentru centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap. 
 
În cadrul proiectului, au fost executate lucrări de construcții, constând în: 
- construirea unui pavilion nou (P+1 - capacitate 50 locuri), necesar creării condițiilor de cazare și masa, conform standardelor 
minime de calitate pentru centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap; 
- construirea unui depozit de lemne; 
- construirea unei platforme de gunoi; 
- amenajarea bucătăriei existente; 
- demolarea sălii de mese existente și a unei magazii de lemne; 
- montarea utilajelor și echipamentelor necesare înlocuirii centralei termice (trei cazane termice pe lemne, pompe, boiler ACM 
(apă caldă menajeră) și automatizări); 
- montarea unui ascensor, special adaptat pentru beneficiarii centrului. 
 
De asemenea, au fost furnizate dotări de specialitate și mobilierul specific desfășurării în condiții optime a activității, precum: 
mobilier saloane beneficiari (paturi, dulapuri, noptiere, mese, scaune), mobilier medical (cărucioare, mese instrumentar, suporturi 
pentru perfuzii), mobilier sală de relaxare (canapele, fotolii) mobilier sala de mese, frigidere, televizoare, echipamente necesare 
funcționării centrului, în conformitate cu standardele specifice în domeniu. 
 
Construcțiile, echipamentele și utilajele, dotările și mobilierul reprezentând rezultatele proiectului, au fost înregistrate, potrivit legii, 
în evidența patrimonială a Județului Gorj, fiindu-le atribuit un regim juridic identic cu al celorlalte bunuri aflate în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, pentru Centrul de Îngrijire și Asistență Dobrița. 
 
În vederea asigurării sustenabilității proiectului, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 61 din 24.04.2014, modificată prin 
Hotărârea nr. 150 din 18.12.2014, s-a aprobat darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Gorj, pentru Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, a construcțiilor, echipamentelor, utilajelor, dotărilor și mobilierului, rezultate 
ale proiectului „Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, Județul Gorj”, implementat de Consiliul Județean 
Gorj, fiind încheiat contractul de dare în administrare nr. 6117 din 13.05.2014. 
 
Dreptul de administrare asupra acestor bunuri, în conformitate cu utilitatea declarată a acestora, a fost exercitat de către Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție subordonată Consiliului Județean Gorj, în numele Centrului de 
Îngrijire și Asistență Dobrița, în interesul și utilitatea căreia a fost realizat proiectul în cauză. 
 



 

 

Sub aspectul oportunității, fiind încheiată perioada de sustenabilitate a proiectului, se poate proceda la efectuarea formalităților 
legale ce vizează transferul fără plată al bunurilor mobile rezultate – mijloace fixe și obiecte de inventar, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice, având în vedere scopul pentru care au fost achiziționate. 
 
În consecință, prin prezentul proiect de hotărâre, se supun aprobării măsurile ce vizează disponibilizarea din patrimoniul UAT – 
Județul Gorj a bunurile mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar, rezultate din implementarea proiectului “Extindere și dotare 
Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul Gorj”, 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.”, după cum urmează: 
 
- transmiterea fără plată din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar, evidențiate și 
detaliate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre; 
- predarea–primirea bunurilor mobile pe bază de protocol încheiat între UAT – Județul Gorj și Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, prin reprezentanții legali, în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii; 
- stabilirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a modalității de evidențiere în contabilitatea 
proprie a bunurilor mobile transmise, începând cu data încheierii protocolului de predare-primire, prin raportare la reglementările 
legale în vigoare; 
- efectuarea operațiunilor financiar-contabile de scoatere din evidența contabilă a UAT – Județul Gorj, respectiv de introducere în 
evidența contabilă a  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj - Jiu a bunurilor mobile transmise. 
 
Sub aspectul legalității, sunt incidente următoarele prevederi: 

- art. 173, alin. (1), lit. d) și alin. (5) lit. b) 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; 

 
La elaborarea proiectului de hotărâre au fost avute în vedere și următoarele documente: 
- Referatul nr. 17657 din 19.10.2022 privind disponibilizarea din evidența patrimonial – contabilă a UAT – Județul Gorj, a bunurilor 
– mijloace fixe și obiecte de inventar, ce au făcut obiectul proiectului „Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, 
Județul Gorj”, implementat de Consiliul Județean Gorj; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 71 din 30.07.2009 privind aprobarea proiectului “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire 
și Asistență – Dobrița, Județul Gorj” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 60 din 24.04.2014 privind aprobarea valorii finale a proiectului “Extindere și dotare 
Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul Gorj” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 61 din 24.04.2014 privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Gorj, pentru Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, a construcțiilor, echipamentelor și utilajelor, dotărilor 
și a mobilierului, ce au făcut obiectul proiectului “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, Județul Gorj”, 
implementat de Consiliul Judeţean Gorj, cu modificările și completările ulterioare; 
- Contractul nr. 6117/10553/2014 privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 
pentru Centrul de Îngrijire și Asistență -  Dobrița, a construcțiilor, echipamentelor, utilajelor, dotărilor și mobilierului ce au făcut 
obiectul proiectului „Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, Județul Gorj”, implementat de Consiliul Județean 
Gorj, cu adiționarea ulterioară; 
- Protocolul nr. 6461/11203/2014 de predare-preluare în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj pentru Centrul de Îngrijire și Asistență -  Dobrița, a construcțiilor, echipamentelor, utilajelor, dotărilor și mobilierului 
care au făcut obiectul proiectului „Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență - Dobrița, Județul Gorj”, implementat de 
Consiliul Județean Gorj. 

 
Față de cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a 
UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a 
bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar, rezultate din implementarea proiectului “Extindere și dotare Centrul de 
Îngrijire și Asistență – Dobrița, județul Gorj”, în forma prezentată. 
  

 Director executiv,                        Director executiv             
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