
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice  

pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, 

 ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) 

 

 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

- Referat de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanțe; 

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

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

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe, Direcția buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Prevederile art. 173, alin. 1, lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 24653 din 07.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 10500 din 10.08.2020; 

- Prevederile Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 

2014 – 2020 destinate pregătirii  proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură 

rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere 

școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic; 

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru 

pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, 

destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM); 

- Fișa de proiect a investiției „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 13 din 05.08.2020 pentru aprobarea 

Criteriilor suplimentare de evaluare a fișelor de proiect și a Metodologiei de evaluare a fișelor de proiect, 

 

În baza art. 182, alin. 1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1.  Se aprobă elaborarea documentației tehnico-economice pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului 

Arhitecturii Populare, Curtișoara”, documentație ce urmează a fi finanțată în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 

2014-2020 (POAT 2014-2020). 

 

Art. 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului, reprezentând contravaloarea documentației tehnico-economice, în sumă de 

2.133.000,00 lei. 

(2) Se aprobă contribuția locală, aferentă U.A.T.-Județul Gorj, în sumă de 42.660,00 lei, reprezentând 2% din cheltuielile 

eligibile precum și eventualele cheltuieli ce pot să apară pe parcursul perioadei de implementare/sustenabilitate a proiectului, 

conform cerințelor Ghidului solicitantului și bugetului proiectului.  

 

Art.3. Se împuternicește domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj să semneze, în numele și pe 

seama Județului Gorj, contractul de finanțare, precum și toate documentele necesare depunerii și implementări proiectului 

„Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”. 

 

Art.4. Documentația tehnico-economică, realizată în cadrul POAT 2014-2020,  va fi utilizată la depunerea cererii de finanțare 

pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, în condițiile ce vor fi prevăzute de 

ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în perioada de programare 2021-2027. 

 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Nr. 120 

Adoptată în ședința din 31.08.2020 

Cu un număr de 31 voturi 

Din totalul numărului de consilieri  


