Raportul Președintelui
privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor
Consiliului Judeţean Gorj în anul 2017

Activitatea de reglementare
În cursul anului 2017, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în
21 şedinţe, dintre care 12 ordinare și nouă extraordinare,
adoptându-se 230 de Hotărâri.
Hotărârile adoptate se referă la rezolvarea unei palete largi
de probleme, în funcţie de necesităţile de dezvoltare
economico-socială a judeţului, precum și de nevoile
reflectate la nivelul colectivității locale şi anume:
- probleme organizatorice, probleme privind bugetul,
probleme de personal, probleme privind sănătatea, cultele şi
cultura, urbanismul, patrimoniul, mediul, agricultura,
turismul, cooperarea şi dezvoltarea regională, probleme de
asistenţă socială, dar și strategii de dezvoltare a Județului
Gorj.
De asemenea, în cursul anului 2017 au fost emise 1239 de
Dispoziţii ale Președintelui Consiliului Județean Gorj

Fonduri atrase în județ
În cursul anului 2017 și în primele șase luni
ale anului 2018, au fost atrase în județ
fonduri atât prin programele de finanțare
europeană cât și prin Programul Național
de Dezvoltare Locală, în cuantum de
279.116.391 lei

Proiecte implementate din fonduri nerambursabile
- CULTURĂ Proiectul este finanțat prin
Programul Operațional Regional
2014-2020
Valoarea totală a proiectului este
de 1.816.100,68 Lei, din care:
- finanțare nerambursabilă:
1.773.778,81 lei
- cofinanțare: 42.321,87 lei

”CONSERVAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA TURISTICĂ
ȘI CULTURALĂ A CASEI MEMORIALE IOSIF KEBER”

Proiecte implementate din fonduri nerambursabile

- SĂNĂTATE Proiectul este finanțat prin
Programul Operațional
Regional 2014-2020
Valoarea totală a proiectului
este de 21.162.108,7 Lei,
din care:
- finanțare nerambursabilă:
17.801.833,55 lei
- cofinanțare: 3.360.275,15 lei

„REABILITAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
TÂRGU – JIU – LOCAȚIA STR. TUDOR VLADIMIRESCU”

Proiecte implementate din fonduri nerambursabile

- SĂNĂTATE Proiectul este în analiză și va fi
finanțat prin Programul
Operațional Regional 20142020
Valoarea totală a proiectului
este de 8,505,017.27 Lei,
din care:
- finanțare nerambursabilă:
6,834,792.83 lei
- cofinanțare: 1.670.224,44 lei

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri
Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str.
Tudor Vladimirescu

Proiecte implementate din fonduri nerambursabile

- FORMARE PROFESIONALĂ -

Valoarea totală a proiectului este de
617.544,19 Lei, finanțat integral prin
Programul Operațional Capacitate
Administrativă.

OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR
INTERNE MANAGERIALE

Proiecte implementate din fonduri nerambursabile

- DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ -

Valoarea totală a proiectului este de
11.294.596,51 Lei, finanțat integral
prin Programul Operațional Capital
Uman, Consiliul Județean Gorj fiind
lider de proiect.

START-UP PENTRU EXCELENTA

Proiecte implementate din fonduri nerambursabile

- Infrastructură rutieră - Lungimea drumului județean este de
25,580 km
- Valoarea totală pentru realizarea
obiectivului de investiție conform
devizului general estimativ este de
76.106.418 lei inclusiv T.V.A. din care C+M
65.487.044 lei inclusiv T.V.A.
- Durata de execuție a lucrărilor este
de 24 de luni.
A fost semnat contractul de finanțare în
data de 09.11.2017

Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localităţile Câmpu Mare
- Albeni - Călugăreasa - Prigoria - Zorlești - Alimpești, până în DJ675C”

Proiecte implementate din fonduri nerambursabile

- Infrastructură rutieră - Lungimea drumului județean este de
36,550 km
- Valoarea totală pentru realizarea
obiectivului de investiție conform
devizului general estimativ este de
90.470.927 lei inclusiv T.V.A. din care C+M
77.868.704 lei inclusiv T.V.A..
- Durata de execuție a lucrărilor este de
24 de luni.
A fost semnat contractul de finanțare în
data de 14.12.2017

,,Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile
Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni,
Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”

Proiecte finanțate prin Programul Național de
Dezvoltare Locală

- Infrastructură rutieră -

Proiectul este finanțat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală. – în prezent
lucrările sunt executate în proporție de
98%.

Lungimea drumului este de 36,5 km
Valoarea contractului de execuție lucrări
este de 36.700.556,15 lei inclusiv T.V.A..

,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km 4+500 - km 41+000, limita județului Mehedinți
- Văgiulești - Samarinești - Motru - Lupoaia - Cătunele - Glogova - Cămuiești, județul Gorj”

Proiecte finanțate prin Programul Național de
Dezvoltare Locală

- Infrastructură rutieră -

Proiectul este finanțat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală.
A fost semnatul contractul de execuție.
Valoarea contractului de execuție lucrări
este de 39.185.952 lei inclusiv T.V.A..
Durata de execuție a lucrărilor este de 24
de luni.

,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu,
Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”

Proiecte în execuție, finanțate din bugetul propriu

- Infrastructură rutieră ,,Reabilitare drum județean 672C, km 10+200 – km 14+700, comuna Runcu, județul Gorj”- valoare totală
conform devizului general estimativ este de 7.727.802 lei inclusiv T.V.A din care C+M 6.810.481 lei inclusiv T.V.A..
Lungimea drumului județean este de 4,5 km iar durata de execuție este de 15 luni.

,,Reabilitare drum județean 664A, km 16+020 – km 18+920, comuna Stănești, județul Gorj”- valoare totală
conform devizului general estimativ este de 3.506.094 lei inclusiv T.V.A. din care C+M 3.081.533 lei inclusiv T.V.A.
Lungimea drumului județean este de 2,9 km iar durata de execuție este de 6 luni.
,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj” – valoarea totală conform
devizului general estimativ este de 1.527.367 lei inclusiv T.V.A., iar durata de execuție este de 6 luni.
,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+500 – km 11+750, comuna Bustuchin, județul Gorj” - valoarea
totală conform devizului general estimativ este de 2.250.667 lei inclusiv T.V.A., iar durata de execuție este de 6
luni.

Proiecte în execuție, finanțate din bugetul propriu și
Programul Național de Dezvoltare Locală

- Infrastructură rutieră -

,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-UrdariTurceni-Ionești-limităjud. Mehedinți, 44+146
(km 0+000-km 44+146)”
Lungimea drumului - 44,146 km.

Valoarea estimată pentru realizarea
obiectivului de investiție conform devizului
general estimativ este de 124.953.598 lei
inclusiv T.V.A. din care C+M 117.722.318 lei
inclusiv T.V.A., iar durata de execuție a
lucrărilor este de 24 de luni.
A fost semnat contractul de finanțare.

Proiecte în execuție, finanțate din bugetul propriu și
Programul Național de Dezvoltare Locală

- Infrastructură rutieră -

,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează
localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani,
Sănătești și Runcu, județul Gorj”
Lungimea drumului - 15,687 km.

Valoarea estimată pentru realizarea obiectivului de
investiție conform devizului general estimativ este
de 36.155.153 lei inclusiv T.V.A. din care C+M
33.398.028 lei inclusiv T.V.A., iar durata de execuție
a lucrărilor este de 24 de luni.
A fost semnat contractul de finanțare în data de
22.11.2017

