
 

 

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 Spitalului 

de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu a unor bunuri mobile - mijloace fixe  
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 buget-finanțe; 
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 
- Adresa nr. 18864 din 07.11.2022 a Consiliului Județean Gorj către Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - 
Runcu prin care se solicită acordul pentru transmiterea fără plată a unor bunuri mobile - mijloace fixe; 
- Adresa nr. 9001 din 09.11.2022 a Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu înregistrată la Consiliul 
Județean Gorj sub nr. 19067 din 10.11.2022, prin care se comunică avizul favorabil pentru transmiterea fără plată; 
- Referatul nr. 19937 din 23.11.2022 privind disponibilizarea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj a unor 
bunuri mobile - mijloace fixe achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 44 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe 
anul 2017; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 224 din 18.12.2017 privind darea în administrarea Spitalului de 
PneumoftiziologieTudor Vladimirescu, comuna Runcu a unor bunuri - mașini de spălat și aspirat pardoseli, achiziționate din 
bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 63 din 27.04.2018 privind darea în administrarea (folosință gratuită) Spitalului de 
PneumoftiziologieTudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj, a unui bun mobil - ”Frigider mortuar”, achiziționat din 
bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe 
anul 2020; 
- Contractul nr. 1497/921 din 06.02.2018 privind darea în administrarea Spitalului de PneumoftiziologieTudor Vladimirescu, 
comuna Runcu a unor bunuri - mașini de spălat și aspirat pardoseli, achiziționate din bugetul propriu al Consiliului Județean 
Gorj, încheiat între UAT - Județul Gorj și Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu, județul Gorj; 
- Protocolul nr. 1662/1011 din 08.02.2018 privind darea în administrarea Spitalului de PneumoftiziologieTudor Vladimirescu, 
comuna Runcu a unor bunuri - mașini de spălat și aspirat pardoseli, achiziționate din bugetul propriu al Consiliului Județean 
Gorj, încheiat între UAT - Județul Gorj și Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu, județul Gorj; 
- Contractul nr. 6381/3268 din 15.05.2018 privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului de 
PneumoftiziologieTudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj, a unui bun mobil, achiziționat din bugetul propriu al 
Consiliului Județean Gorj, încheiat între UAT - Județul Gorj și Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – Runcu, 
județul Gorj; 
- Protocolul nr. 6900/3484 din 25.05.2018 privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului de 
PneumoftiziologieTudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj, a unui bun mobil, achiziționat din bugetul propriu al 
Consiliului Județean Gorj, încheiat între UAT - Județul Gorj și Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu, 
județul Gorj; 
- Procesul - verbal de recepție nr. 14946 din 27.11.2017/ Procesul - verbal nr. 15195/7443 din 04.12.2017 privind darea în 
exploatare a 6 (șase) bucăți mașini automate de spălat și aspirat pardoseli și accesorii; 
- Procesul - verbal de recepție nr. 16449 din 21.12.2017/ Procesul - verbal nr. 16490/8012 din 22.12.2017 privind darea în 
exploatare a produsului - Frigider mortuar; 
- Procesul - verbal de recepție nr. 9950 din 30.07.2020/ Procesul - verbal nr. 9997/6140 din 31.07.2020 privind darea în 
exploatare a produselor „Cărucior inox pentru transport alimente cu 3 polițe” - 7 bucăți și „Cărucior uscare farfurii și pahare 
cu 4 polițe” - 6 bucăți; 
- Procesul - verbal de recepție nr. 16291 din 04.12.2020/ Procesul - verbal nr. 16292/9406 din 04.12.2020 privind darea în 
exploatare a produsului - „Spirometru”; 
- Procesul - verbal nr. 7212 din 29.05.2020/ Procesul - verbal nr. 7366/4429 din 03.06.2020 privind darea în exploatare a 
produsului - „Scaun electric pentru fibrobronhoscopie” - 1 bucată; 



 

 

- Procesul - verbal de recepție nr. 8148 din 23.06.2020/ Procesul - verbal nr. 8149/4997 din 23.06.2020 privind darea în 
exploatare a produselor - „Troliu inox pentru transport medicamente cu 3 polițe” - 6 bucăți; 
- Procesul - verbal de recepție nr. 6474 din 12.05.2020/ Procesul - verbal nr. 6478/3777 din 12.05.2020 privind darea în 
exploatare a produsului - „Targă transport pacienți cu balustrade și acționare hidraulică” - 2 bucăți; 
- Procesul - verbal de recepție nr. 6475 din 12.05.2020/ Procesul - verbal nr. 6479/3776 din 12.05.2020 privind darea în 
exploatare a produsului - „Scaun electric recoltare sânge” - 6 bucăți; 
- Procesul - verbal de recepție nr. 6710 din 19.05.2020/ Procesul - verbal nr. 6713 din 19.05.2020 privind darea în exploatare 
a produsului - „Troliu urgențe” - 1 bucată; 
- Procesul - verbal de recepție nr. 9636 din 24.07.2020/ Procesul - verbal nr. 9816/6056 din 28.07.2020 privind darea în 
exploatare a produsului - „Grup electrogen de 250 KVA” - 1 bucată; 
- 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 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 Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu a unor bunuri mobile - mijloace fixe achiziționate din bugetul 
propriu general al Județului Gorj, evidențiate în anexa 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 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu, prin reprezentanții legali, în termen de 10 zile de la data 
adoptării prezentei hotărâri. 
Art. 3 - Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu 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 Spitalului de Pneumoftiziologie 
„Tudor Vladimirescu” - Runcu a bunurilor mobile - mijloace fixe prevăzute la art. 1. 
Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, Spitalului de 
Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 
(2) Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj și Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - 
Runcu 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

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 Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu a unor bunuri mobile - mijloace fixe  
 achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj 
  

 
Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect transmiterea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj în evidența 
patrimonial - contabilă a Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu a unor bunuri mobile - mijloace fixe 
achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj.  
  
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55 din 09.07.2010 a fost aprobată preluarea managementului asistenței 
medicale al unității sanitare publice Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”- Runcu, fiind stabilite unele măsuri 
ce decurg din transferul ansamblului de atribuții și competențe specifice domeniului sănătății publice către Consiliul Județean 
Gorj. 
 
Potrivit prevederilor art. 2, alin. (2) și (7), Titlul I – Sănătatea publică și ale art. 199, alin. (1)  din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare: „Scopul asistenței de sănătate publică îl constituie 
promovarea sănătății, prevenirea îmbolnăvirilor și îmbunătățirea calității vieții. Responsabilitatea pentru asigurarea sănătății 
publice revine Ministerului Sănătății, direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și altor structuri de 
specialitate ale Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, structurilor 
de specialitate din cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și autorităților din administrația publică 
locală. Autoritățile publice locale pot participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv cheltuieli 
de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, 
dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare cu paturi transferate, suplimentare alocație de hrană, în limita 
creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.”.   
 
De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 173, alin. (1), lit. d), coroborate cu alin. (5), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare: „Consiliul județean îndeplinește atribuții privind gestionarea serviciilor 
publice de interes județean și asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes județean privind sănătatea”. 
 
În acest context, au fost prevăzute în bugetul propriu al Județului Gorj fondurile necesare pentru achiziționarea dotărilor 
medicale specifice, care să asigure desfășurarea actului medical în condiții optime și calitative. 
 
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 44 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu general al 
Județului Gorj pe anul 2017, în baza fundamentărilor formulate, în scopul asigurării curățeniei din incinta unității medicale, 
prin respectarea normelor igienico - sanitare, precum și a condițiilor de manipulare și transport pentru persoanele decedate, 
impuse prin criteriile de acreditare a spitalelor, elaborate de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, 
au fost prevăzute fondurile pentru achiziționarea bunurilor mobile - mașini automate de spălat și aspirat pardoseli, respectiv 
frigiderul mortuar, ce au făcut, ulterior, obiectul Contractelor de dare în administrare nr. 1497/921 din 06.02.2018 și nr. 
6381/3268 din 15.05.2018, încheiate între UAT - Județul Gorj și Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu. 
 
Totodată, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al 
Județului Gorj pe anul 2020, au fost aprobate cheltuielile de investiții - dotări la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 
Vladimirescu” - Runcu, fiind achiziționate echipamente medicale indispensabile desfășurării actului medical, de tipul: targă 
transport pacienți cu balustrade și acționare hidraulică, spirometru, grup electrogen, scaun electric recoltare sânge, scaun 
electric pentru fibrobronhoscopie, troliu inox transport medicamente, troliu urgențe, cărucior inox transport alimente cu 3 
polițe, cărucior uscare farfurii și pahare 4 polițe, bunuri care, ulterior recepției, au făcut obiectul dării în exploatare, pe bază 
de procese-verbale încheiate între reprezentanții Consiliului Județean Gorj și cei ai Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 
Vladimirescu” - Runcu. 
 
Potrivit reglementărilor contabile aplicabile, bunurile mobile - mijloace fixe achiziționate din bugetul propriu general al 
Județului Gorj au fost înregistrate în evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj, fiindu-le consacrat un regim juridic 
identic cu al celorlalte bunuri aflate în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu. 
 
 



 

 

 
 
În raport cu utilitatea declarată și luând în considerare că prin dotarea unității sanitare cu echipamente medicale specifice 
s-a urmărit îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților, este oportună disponibilizarea acestor bunuri din patrimoniul UAT - 
Județul Gorj, prin transfer fără plată către Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu, în calitate de 
beneficiar direct. 
 
În această situație, 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.”, se propun spre adoptare următoarele măsuri: 
 
- transmiterea fără plată din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj în evidența patrimonial - contabilă a 
Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu a unor bunuri mobile - mijloace fixe achiziționate din bugetul 
propriu general al Județului Gorj, evidențiate și detaliate în anexa la proiectul de hotărâre; 
- predarea - primirea bunurilor mobile - mijloace fixe pe bază de protocol încheiat între UAT - Județul Gorj și Spitalul de 
Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu, prin reprezentanții legali, în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii; 
- stabilirea de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu 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 Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu a bunurilor mobile - 
mijloace fixe 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 Spitalului de 
Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu a unor bunuri mobile - mijloace fixe achiziționate din bugetul propriu general 
al Județului 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 Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu a unor bunuri mobile - mijloace fixe  

achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj 
 
 

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie transmiterea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj 
în evidența patrimonial - contabilă a Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu a unor bunuri mobile - 
mijloace fixe achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj.  
  
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55 din 09.07.2010 a fost aprobată preluarea managementului asistenței 
medicale al unității sanitare publice Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”- Runcu, precum și stabilirea unor 
măsuri ce decurg din transferul ansamblului de atribuții și competențe specifice domeniului sănătății publice către Consiliul 
Județean Gorj. 
 
Potrivit art. 2, alin. (2) și (7), Titlul I - Sănătatea publică din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările și completările ulterioare: „Scopul asistenței de sănătate publică îl constituie promovarea sănătății, prevenirea 
îmbolnăvirilor și îmbunătățirea calității vieții. Responsabilitatea pentru asigurarea sănătății publice revine Ministerului 
Sănătății, direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și altor structuri de specialitate ale Ministerului 
Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, structurilor de specialitate din cadrul 
ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și autorităților din administrația publică locală.”.   
 
Totodată, cu referință la dispozițiile art. 199, alin. (1) din același act normativ: „Autoritățile publice locale pot participa la 
finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și 
servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților 
sanitare cu paturi transferate, suplimentare alocație de hrană, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație 
în bugetele locale.”.   
 
De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 173, alin. (1), lit. d), coroborate cu alin. (5), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare: „Consiliul județean îndeplinește atribuții privind gestionarea serviciilor 
publice de interes județean și asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes județean privind sănătatea”. 
 
În acest context, au fost prevăzute în bugetul propriu al Județului Gorj fondurile necesare pentru achiziționarea dotărilor 
medicale specifice, care să asigure desfășurarea actului medical în condiții optime și calitative. 
 
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 44 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu general al 
Județului Gorj pe anul 2017, în baza fundamentărilor formulate, în scopul asigurării curățeniei din incinta unității medicale, 
prin respectarea normelor igienico - sanitare, precum și a condițiilor de manipulare și transport pentru persoanele decedate, 
impuse prin criteriile de acreditare a spitalelor, elaborate de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, 
au fost prevăzute fondurile pentru achiziționarea bunurilor mobile - mașini automate de spălat și aspirat pardoseli, respectiv 
frigiderul mortuar, ce au făcut, ulterior, obiectul Contractelor de dare în administrare nr. 1497/921 din 06.02.2018 și nr. 
6381/3268 din 15.05.2018, încheiate între UAT – Județul Gorj și Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu. 
 
Totodată, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al 
Județului Gorj pe anul 2020, au fost aprobate cheltuielile de investiții - dotări la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 
Vladimirescu” - Runcu, fiind achiziționate echipamente medicale indispensabile desfășurării actului medical, de tipul: targă 
transport pacienți cu balustrade și acționare hidraulică, spirometru, grup electrogen, scaun electric recoltare sânge, scaun 
electric pentru fibrobronhoscopie, troliu inox transport medicamente, troliu urgențe, cărucior inox transport alimente cu 3 
polițe, cărucior uscare farfurii și pahare 4 polițe, bunuri care, ulterior recepției, au făcut obiectul dării în exploatare, pe bază 
de procese - verbale, încheiate între reprezentanții Consiliului Județean Gorj și cei ai Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 
Vladimirescu” - Runcu. 
 
 



 

 

În condițiile legii, bunurile mobile - mijloace fixe achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj au fost înregistrate 
în evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj, dreptul de administrare, în conformitate cu utilitatea declarată a 
acestora, fiind exercitat de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu, unitate medicală subordonată 
Consiliului Județean Gorj, 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 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu, 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.”. 
 
Astfel, prin prezentul proiect de hotărâre, se supun aprobării următoarele măsuri :  
- transmiterea fără plată din evidența patrimonial-contabilă a UAT - Județul Gorj în evidența patrimonial - contabilă a 
Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu a unor bunuri mobile - mijloace fixe achiziționate din bugetul 
propriu general al Județului Gorj, evidențiate și detaliate în anexa la proiectul de hotărâre; 
- predarea - primirea bunurilor mobile - mijloace fixe pe bază de protocol încheiat între UAT - Județul Gorj și Spitalul de 
Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu, prin reprezentanții legali, în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii; 
- stabilirea de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu a modalității de evidențiere în contabilitatea 
proprie a bunurilor mobile transmise, începând cu data încheierii protocolului de predare - primire, potrivit reglementărilor 
contabile aplicabile; 
- efectuarea operațiunilor financiar - contabile de scoatere din evidența contabilă a UAT - Județul Gorj, respectiv de 
introducere în evidența contabilă a Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu a bunurilor mobile – 
mijloace fixe transmise. 
 
Sub aspectul legalității, sunt incidente următoarele prevederi: 

- art. 173, alin. (1), lit. d) și alin. (5) lit. c) 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: 
- Adresa nr. 18864 din 07.11.2022 a Consiliului Județean Gorj către Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” 

- Runcu prin care se solicită acordul pentru transmiterea fără plată a unor bunuri mobile - mijloace fixe; 
- Adresa nr. 9001 din 09.11.2022 a Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - Runcu înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 19067 din 10.11.2022, prin care se comunică avizul favorabil pentru transmiterea fără plată; 
- Referatul nr. 19937 din 23.11.2022 privind disponibilizarea din evidența patrimonial - contabilă a UAT - Județul Gorj a 

unor bunuri mobile - mijloace fixe achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj; 
- actele administrative invocate în preambulul proiectului de hotărâre. 

 
Față de cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial -
contabilă a UAT - Județul Gorj în evidența patrimonial - contabilă a Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - 
Runcu a unor bunuri mobile - mijloace fixe achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj, în forma prezentată. 
 
  
 Director executiv,                        Director executiv             
 Marcău Costel                                Ungureanu Victoria       
 
 
     
  
      
 
 



 
 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ           ANEXA  

             la HCJ nr. _____/_______.2022 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

 ale bunurilor mobile - MIJLOACE FIXE achiziționate din bugetul propriu general al Județului Gorj 

 

Nr. 
crt.  

Nr. inv. U.M. Cantitate Denumirea bunului Data 
achiziției 

Data 
punerii în 
funcțiune 

Valoare de 
inventar  
- lei -  

Durata 
normală 
de 
utilizare  
 - luni - 

Valoare 
amortizată 

Valoare 
rămasă de 
amortizat 

Cont contabil 

- ANUL 2017 - 

1 889 buc 1 Mașină automată de spălat 
și aspirat pardoseli marca 
Nilfisk Viper model AS 510 
B EU – 1 buc acumulatori cu 
seria EDF – 0010 – 2 buc, 
redresor extern cu seria 
EDF-0001 – 1 buc 

17.11.2017 17.11.2017 15.354,57 144 6.397,80 8.956,77 213010001 

2 890 buc 1 Mașină automată de spălat 
și aspirat pardoseli marca 
Nilfisk Viper model AS 510 
B EU – 1 buc acumulatori cu 
seria EDF – 0010 – 2 buc, 
redresor extern cu seria 
EDF-0001 – 1 buc 

17.11.2017 17.11.2017 15.354,57 144 6.397,80 8.956,77 213010001 

3 891 buc 1 Mașină automată de spălat 
și aspirat pardoseli marca 
Nilfisk Viper model AS 510 
B EU – 1 buc acumulatori cu 
seria EDF – 0010 – 2 buc, 
redresor extern cu seria 
EDF-0001 – 1 buc 

17.11.2017 17.11.2017 15.354,57 144 6.397,80 8.956,77 213010001 



 
 

 

4 892 buc 1 Mașină automată de spălat 
și aspirat pardoseli marca 
Nilfisk Viper model AS 510 
B EU – 1 buc acumulatori cu 
seria EDF – 0010 – 2 buc, 
redresor extern cu seria 
EDF-0001 – 1 buc 

17.11.2017 17.11.2017 15.354,57 144 6.397,80 8.956,77 213010001 

5 893 buc 1 Mașină automată de spălat 
și aspirat pardoseli marca 
Nilfisk Viper model AS 510 
B EU – 1 buc acumulatori cu 
seria EDF – 0010 – 2 buc, 
redresor extern cu seria 
EDF-0001 – 1 buc 

17.11.2017 17.11.2017 15.354,57 144 6.397,80 8.956,77 213010001 

6 894 buc 1 Mașină automată de spălat 
și aspirat pardoseli marca 
Nilfisk Viper model AS 510 
B EU – 1 buc acumulatori cu 
seria EDF – 0010 – 2 buc, 
redresor extern cu seria 
EDF-0001 – 1 buc 

17.11.2017 17.11.2017 15.354,57 144 6.397,80 8.956,77 213010001 

7 903 buc 1 Mașină automată de spălat 
și aspirat pardoseli marca 
Nilfisk Viper model AS 510 
B EU – 1 buc acumulatori cu 
seria EDF – 0010 – 2 buc, 
redresor extern cu seria 
EDF-0001 – 1 buc 

17.11.2017 17.11.2017 23.800,00 144 9.751,52 14.048,48 213010001 

TOTAL - ANUL 2017 115.927,42  48.138,32 67.789,10  

                                                                                                                 - ANUL 2020 - 

1 1019 buc 1 Targă transport cu 
balustradă și acționare 
hidraulică 

12.05.2020 12.05.2020 5.950,00 144 1.239,60 4.710,40 213010001 

2 1018/1 buc 1 Targă transport cu 
balustradă și acționare 
hidraulică 

12.05.2020 12.05.2020 5.950,00 144 1.239,60 4.710,40 213010001 



 
 

 

3 1020/1 buc 1 Scaun electric recoltare 
sânge 

12.05.2020 12.05.2020 3.427,20 144 714,00 2.713,20 213010001 

4 1021/1 buc 1 Scaun electric recoltare 
sânge 

12.05.2020 12.05.2020 3.427,20 144 714,00 2.713,20 213010001 

5 1023/1 buc 1 Scaun electric recoltare 
sânge 

12.05.2020 12.05.2020 3.427,20 144 714,00 2.713,20 213010001 

6 1024/1 buc 1 Scaun electric recoltare 
sânge 

12.05.2020 12.05.2020 3.427,20 144 714,00 2.713,20 213010001 

7 1022 buc 1 Scaun electric recoltare 
sânge 

12.05.2020 12.05.2020 3.427,20 144 714,00 2.713,20 213010001 

8 1025 buc 1 Scaun electric recoltare 
sânge 

12.05.2020 12.05.2020 3.427,20 144 714,00 2.713,20 213010001 

9 1026/1 buc 1 Troliu urgențe 20.05.2020 20.05.2020 4.217,00 144 878,40 3.338,60 213010001 

10 1028 buc 1 Scaun electric pentru 
fibronhoscopie 

01.06.2020 01.06.2020 9.817,50 144 1.977,22 7.840,28 213010001 

11 1040 buc 1 Troliu inox pentru transport 
medicamente 3 polițe 

29.06.2020 29.06.2020 4.343,50 144 874,64 3.468,86 213010001 

12 1041 buc 1 Troliu inox pentru transport 
medicamente 3 polițe 

29.06.2020 29.06.2020 4.343,50 144 874,64 3.468,86 213010001 

13 1042 buc 1 Troliu inox pentru transport 
medicamente 3 polițe 

29.06.2020 29.06.2020 4.343,50 144 874,64 3.468,86 213010001 

14 1043 buc 1 Troliu inox pentru transport 
medicamente 3 polițe 

29.06.2020 29.06.2020 4.343,50 144 874,64 3.468,86 213010001 

15 1044 buc 1 Troliu inox pentru transport 
medicamente 3 polițe 

29.06.2020 29.06.2020 4.343,50 144 874,64 3.468,86 213010001 

16 1045 buc 1 Troliu inox pentru transport 
medicamente 3 polițe 

29.06.2020 29.06.2020 4.343,50 144 874,64 3.468,86 213010001 

17 1049 buc 1 Cărucior inox transport 
alimente cu 3 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 1.465,50 120 341,88 1.123,62 213010001 

18 1050 buc 1 Cărucior inox transport 
alimente cu 3 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 1.465,50 120 341,88 1.123,62 213010001 

19 1052 buc 1 Cărucior inox transport 
alimente cu 3 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 1.465,50 120 341,88 1.123,62 213010001 

20 1053 buc 1 Cărucior inox transport 
alimente cu 3 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 1.465,50 120 341,88 1.123,62 213010001 

21 1054 buc 1 Cărucior inox transport 
alimente cu 3 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 1.465,50 120 341,88 1.123,62 213010001 



 
 

 

22 1051/1 buc 1 Cărucior inox transport 
alimente cu 3 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 1.465,50 120 341,88 1.123,60 213010001 

23 1055 buc 1 Cărucior inox transport 
alimente cu 3 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 1.465,48 120 341,88 1.123,62 213010001 

24 1056 buc 1 Cărucior uscare farfurii și 
pahare cu 4 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 2.308,15 120 538,44 1.769,71 213010001 

25 1057 buc 1 Cărucior uscare farfurii și 
pahare cu 4 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 2.308,15 120 538,44 1.769,71 213010001 

26 1058 buc 1 Cărucior uscare farfurii și 
pahare cu 4 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 2.308,15 120 538,44 1.769,71 213010001 

27 1059 buc 1 Cărucior uscare farfurii și 
pahare cu 4 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 2.308,15 120 538,44 1.769,71 213010001 

28 1060 buc 1 Cărucior uscare farfurii și 
pahare cu 4 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 2.308,15 120 538,44 1.769,71 213010001 

29 1061 buc 1 Cărucior uscare farfurii și 
pahare cu 4 polițe 

31.07.2020 31.07.2020 2.308,14 120 538,44 1.769,70 213010001 

30 1047 buc 1 Grup electrogen 250kva 23.07.2020 23.07.2020 88.655,00 180 13.790,84 74.864,16 213010001 

31 1071 buc 1 Spirometru 04.12.2020 04.12.2020 9.877,00 144 1.577,57 8.299,43 213020001 

TOTAL - ANUL 2020 195.198,07  35.858,87 159.339,20  

TOTAL GENERAL - ANUL 2017 + ANUL 2020 311.125,49  83.997,19 227.128,30  

 

              
          PREȘEDINTE,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

     Cosmin-Mihai Popescu               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                                                                                                                                    

                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                                                                           
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