ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE
privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonialcontabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul
propriu al Județului Gorj, destinate bunei desfășurări a activității acestei unități sanitare publice
Consiliul Județean Gorj;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența
patrimoniului și protecția mediului, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport
public județean, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și
programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 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. 4386/07.02.2020 a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, înregistrată la Consiliul Județean
Gorj sub nr. 1748/07.02.2020;
- Nota de fundamentare nr. 1759/07.02.2020 întocmită de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri
publice și transport public județean;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al
Județului Gorj pe anul 2020;
- Referatul de necesitate nr. 6167/06.05.2020 întocmit de Serviciul pentru transport public județean și
activități suport din cadrul Direcției tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public
județean;
- Procesele-verbale de recepție nr. 13101/07.10.2020 și nr. 13102/07.10.2020;
- Procesele-verbale de predare-primire nr. 13104/07.10.2020 și nr. 13105/07.10.2020:
- Adresa nr. 31287/03.07.2020 a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, înregistrată la Consiliul Județean
Gorj sub nr. 8883/08.07.2020;
- Nota de fundamentare nr. 9006/10.07.2020 întocmită de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri
publice și transport public județean;
- Procesele-verbale de recepție nr. 14330/02.11.2020;
- Procesele-verbale de predare-primire nr. 14324/02.11.2020 și nr. 14342/02.11.2020;
- Prevederile art. 173, alin. 1, lit. d și alin. 5 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificările şi completările ulterioare;
- 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;
- Prevederile art. 199, alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora autoritățile publice locale pot participa la finanțarea
unor cheltuieli de administrare şi funcționare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii,
bunuri şi servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu
echipamente medicale ale unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu
această destinație în bugetele locale,
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 Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din
bugetul propriu al Județului Gorj, destinate bunei desfășurări a activității acestei unități sanitare publice,
având datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Predarea–primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între
Consiliul Județean Gorj și Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu, prin reprezentanții legali, în termen de
30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 3 Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu va stabili modalitatea de administrare a acestora, 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 financiarcontabile de scoatere din evidența contabilă a Consiliului Județean Gorj, respectiv de introducere în
evidența contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a bunurilor mobile prevăzute la art. 1.
Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj,
Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu și Instituției Prefectului – Județul Gorj.
(2) Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj și Spitalul Județean de Urgență Târgu –
Jiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena

Nr. 171
Adoptată în ședința din 25.11.2020
Cu un număr de 30 voturi
Din totalul numărului de 33 de consilieri

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 171 din 25.11.2020

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj,
destinate bunei desfășurări a activității acestei unități sanitare publice

NR.
CRT
.

DENUMIREA
BUNULUI

NR.
BUC.

SERIE ȘASIU

1.

AMBULANȚĂ
TIP A2
AMBULANȚĂ
TIP A2
AUTOTURISM
5 LOCURI

1

VF7YCBNFC12N56284

1

VF7YCBNFC12N54585

1

UU1L5220064361851

2.
3.

PREȚ
UNITAR
- LEI-

TVA –
LEI -

TOTAL CU
TVA

206.000,00

39.140,00

245.140,00

206.000,00

39.140,00

245.140,00

42.718,18

8116,46

50.834,64

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena

