ROMÂNIA
J U D E Ţ U L GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a
calităţii aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2020

Consiliul Județean Gorj,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Comisia tehnică județeană pentru
elaborarea Planului de Menținere a Calităţii Aerului în județul Gorj, 2019-2023;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
- Prevederile. art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 2, alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 56 şi art. 62 alin. (2) din Legea privind calitatea
aerului înconjurător nr. 104/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 47-49 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de
menţinere a calităţii aerului;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 62/26.01.2016 privind constituirea
comisiei tehnice județene pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Gorj,
modificată prin dispozițiile nr.171/25.08.2017, respectiv nr. 972/12.11.2019;
În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. l Se aprobă Raportul privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a
calităţii aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2020, prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Gorj, instituţiilor, autorităţilor, organismelor şi operatorilor economici
care au fost identificaţi pentru realizarea măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului și Instituției
Prefectului Județului Gorj.
PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Nr. 17
Adoptată în ședința din 29.01.2021
Cu un număr de 27 voturi
Din numărul consilierilor prezenți

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

COMISIA TEHNICĂ JUDEȚEANĂ
ANEXA
la HCJ nr. 17/29.01.2021

Raport
privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calităţii aerului în
județul Gorj, 2019 – 2023
ANUL 2020
În ultimele decenii factorii antropici de poluare a aerului au început să depășească după
amploare pe cei naturali, căpătând un caracter global. Emisiile în atmosferă a nocivelor dăunătoare
nu numai că distrug natura vie, afectează în mod negativ sănătatea umană, dar ele pot modifica însăși
proprietăţile atmosferei, ce poate duce la consecințe ecologice şi climatice nefaste.
Poluanții din atmosferă variază în funcţie de natura lor, concentraţie cît şi de durata acţiunii
lor asupra organismului uman, provocând astfel consecințe grave. Poluanţii principali care
acţionează negativ asupra organismului uman sunt: oxizii de azot, dioxidul de sulf, ozonul troposferic,
monoxidul de carbon, aldehida formică, fenolii, pulberile în suspensie.
Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul
poluanților în mediu. Poluarea aerului are multe şi semnificative efecte adverse asupra sănătății
umane și poate provoca daune florei şi faunei în general.
Din aceste motive acordăm o atenție deosebită activității de supraveghere, menținere şi de
îmbunătățire a calității aerului. Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la
sursele staționare şi sursele mobile (traficul rutier), cu preponderență în marile orașe, precum şi de
transportul pe distanțe lungi a poluanților atmosferici.
Efectele poluării aerului sunt reprezentate de modificări profunde ale biocenozelor şi conduc
la alterarea stării de sănătate a populaţiei. Se cunosc principalii poluanţi ai aerului, efectele negative
produse asupra plantelor, animalelor şi omului, reacţiile ce au loc în organism şi sursele de
provenienţă. De aceea, lupta pentru aerul curat reprezintă în prezent o cauză de interes mondial.
Poluarea aerului este cea mai importantă problemă, datorită absenţei unor sisteme eficiente de filtrare.
a substanţelor nocive, a despăduririlor abuzive şi a insuficienţei spaţiilor verzi în oraşe.
Cu toate progresele tehnico-ştiinţifice actuale, obţinerea aerului pe cale artificială, în
cantităţile necesare vieţii, nu pare a fi realizabilă nici într-un viitor îndepărtat. Poluarea aerului
ameninţă să depăşească limitele capacităţii de apărare a naturii, prin regenerare şi reechilibrare şi
tocmai omul, o mică fracţiune de biomasă, prin activitatea sa necontrolată şi în discordanţă cu legile
naturii, ameninţă echilibrul ecologic al planetei.
În acest context, menținerea calității aerului a devenit una din cele mai importante activități
pe care le desfășoară instituțiile publice și reprezintă o preocupare permanentă și a organizațiilor
neguvernamentale.
În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr.104/15.06.2011
privind calitatea aerului înconjurător.
Prin această lege au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE a
Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat
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pentru Europa stabilește necesitatea de a reduce poluarea la niveluri care să minimizeze efectele
nocive asupra sănătății umane, acordându-și atenție specială mediului ca întreg, de a îmbunătății
monitorizarea și evaluarea calității aerului, inclusiv informarea publicului și a Directivei
2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul,
cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.
Legislația românească stabilește un cadru legal prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător, H.G nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a
aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și Ordinul
Ministerului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale
întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute
în anexa nr. 2 la Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Legea 104/2011 are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin
reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde acesta
corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului. Conform art. 21 alin. (2), Consiliul Județean are ca
atribuții, elaborarea planului de menținere a calității aerului și realizarea măsurilor din plan, care intră
în responsabilitatea lui.
Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj este un document public ce a fost elaborat
de către Consiliul Județean Gorj, pentru unitățile administrativ-teritoriale aparținând județului, fiind
aprobat prin hotărârea consiliului județean nr. 152/28.11.2019. Planul de menținere a calității aerului
conține măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă
și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.
Măsurile din planul de menținere a calității aerului se desfășoară pe o perioadă de maximum 5 ani.
Conform prevederilor H.G nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de
calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului,
secțiunea 6, “ planul de menţinere a calităţii aerului este pus în aplicare prin luarea
măsurilor/acţiunilor în termenele stabilite în plan pentru a asigura o eficienţă crescută a îmbunătăţirii
calităţii aerului, dar şi pentru a menţine distribuţia efortului financiar la un nivel asumat”.
„ Instituţiile, autorităţile, organismele şi operatorii economici care au fost identificaţi pentru realizarea
măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului sunt responsabili de punerea în aplicare şi
implementarea acestora. „
„ Preşedinţii consiliilor judeţene sau, după caz, Primarul General al Municipiului Bucureşti, personal
şi/sau prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu, după caz, în colaborare cu autorităţile
publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului şi cu autorităţile publice
teritoriale pentru protecţia mediului, monitorizează şi controlează stadiul realizării
măsurilor/acţiunilor din planul de menţinere a calităţii aerului”.
„ Comisia tehnică urmăreşte realizarea măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului şi
întocmeşte anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare
consiliului judeţean. Raportul aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de menţinere a
calităţii aerului se pune la dispoziţia publicului prin postarea pe pagina proprie de internet şi se
transmite autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului până la data de 15 februarie a anului
următor.”
În acest sens, în perioada 12.01 – 19.01.2021, a fost efectuat un control comun de către
reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul Județean Gorj, Agenției pentru Protecția
Mediului Gorj și ai Consiliului Județean Gorj – Compartiment protecția mediului, privind stadiul
realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Gorj, pentru anul
2020.
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În urma verificărilor efectuate, au fost constatate următoarele:

Măsura

Continuarea
programului
de
reabilitare termică a
clădirilor
din
portofoliul
Primăriei
Bumbești – Jiu
(Reabilitare
clădire
Şcoala Tetila; Reabilitare
Grădiniţă Bumbesti Jiu;
Reabilitare clădire Clubul
Elevilor;
Reabilitare
imprejmuire
spital
Reabilitare
termică
blocuri;)

Valoare
indicator
prevăzută a
se realiza

Calendarul
de
implementare

4 cladiri

2019-2023

Stadiul realizarii măsurilor

A fost realizat proiectul “Reabilitare
corp
cladire
parțial”
Școala
Gimnazială nr. 1 (Clubul Elevilor),
Bumbești Jiu conform PV de Recepție
nr. 2124//22.02.2019 –realizat 100 %

RESPONSABIL
PENTRU
REALIZAREA
MĂSURILOR
PRIMARIA
BUMBEȘTI JIU

S-a emis ordinul nr. 9457/20.08.2018
de începere a lucrărilor pentru
contractul
de
execuție
nr.
8899/01.08.2018, valabil până la data
de 20.08.2018 în vederea realizării
proiectului “Reabilitarea grădinița cu
program prelungit și sistematizare
incintă”. A fost încheiat actul
adițional nr. 4/29.10.2019, la
contractul mai sus menționat prin care
s-a prelungit valabilitatea acestuia
până la data de 28.02.2019, respectiv
actul adițional înregistrat la UAT
Bumbești Jiu nr. 15626/15.12.2020.
Din declarațiile reprezentanților legali
rezultă că acest proiect a fost realizat
în procent de 95 %.
S-a
emis
ordinul
nr.
13425/19.11.2019 de începere a
lucrărilor pentru contractul de
execuție
nr.
12499/30.10.2019,
valabil 5 luni, în vederea realizării
proiectului “Reabilitare clădire Școala
Tetila”. A fost încheiat actul adițional
nr. 7164/03.06.2020. Din declarațiile
reprezentanților legali rezultă ca acest
proiect a fost realizat în procent de 36
%.

Asfaltare drumuri
Novaci
(Se vor realiza lucrări de
așternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a
tramei stradale.)

26.4 km

2019-2023

A fost realizat proiectul “Construire
împrejmuire
Spitalul
Orășenesc
Bumbești Jiu” conform Procesului
Verbal
de
Recepție
nr.
2490/04.03.2016 - realizat 100%.
Au fost întocmite următoarele procese
verbale de recepție la terminarea
lucrărilor:
- nr. 1757/23.02.2017 privind lucrarea
“Asfaltare drumuri în Orașul Novaci,
județul Gorj, străzile Tomeni, Rovine
și Oprițești”,
- nr. 17130/08.11.2017 privind
lucrarea “Proiectare și execuție
Asfaltare strada Biserica Sitești”,
- nr. 18861/20.12.2017 privind
execuția lucrărilor aferente investiției
“Lucrări de modernizare a 13.2 km

PRIMĂRIA
NOVACI
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Parc fotovoltaic
(Montarea și pozarea
panourilor solare în
vederea îmunătățirii
eficenței energetice
locale).
Modernizare transport
în comun
(Creșterea ponderii
utilizării transportului
public ecologic prin
punerea în circulaţie a
autobuzelor, autobuzelor
electrice, autobuzelor
electric hibride și a
trolebuzelor.Se propune
achiziția unui număr
de:10 troleibuze noi, 15
autobuze noi, unde prin
prezentul plan propunem
achiziționarea și unui
număr de 3 autobuze
electrice cu stațiile de
încărcare aferente, 5
minibuze noi, reabilitare
rețele de contact,
extinderea rețelei de
contact troleibuze cu 1, 5
km)

drumuri locale în orașul Novaci,
județul Gorj”,
- nr. 20222/26.07.2019 pentru
investiția “Asfaltare străzi în orașul
Novaci, jud Gorj, Aleea Măgurii, str.
Valea Măgurii și Huluba”.
Lucrările mai sus menționate
însumează 21,243 km de drumuri
asfaltate.
De asemenea, au fost încheiate:
contractul de achiziție publică de
lucrări nr.24557/04.11.2020, încheiat
cu SC DOMARCONS SRL,
în
vederea executării lucrărilor privind
investiția “Modernizare drumuri
locale în orașul Novaci, str. Fântânii și
Aleea Bercești”, pe o lungime de
1,625 km. În prezent, lucrările
aferente investiției menționate mai sus
sunt în derulare.
contractul
de
lucrări
nr.
8218/09.06.2020,
încheiat
cu
SC DOMARCONS SRL al cărui
obiect îl constituie Proiectare și
execuție modernizare drumuri locale
din orașul Novaci, str. Hirișesti, str.
Berzei și Aleea Hirișesti“ pe o
lungime totală de 0.52 km. În prezent,
lucrările
aferente
investiției
menționate mai sus sunt în derulare.
Conform declarațiilor reprezentanților
legali a fost realizat studiu de
fezabilitate, până în prezent nu s-a
obținut sursa de finanțare.

1200
panouri

10
troleibuze,
15 autobuze,
3 autobuze
electrice, 5
minibuze

2019-2023
A fost încheiat contractul de finanțare
nr. 4983/12.12.2019, pt proiectul
“Reabilitare, modernizare și extindere
sistem de transport public în comun
prin troleibuz”.
A
fost
emis
Ordinul
nr.
4661/25.VII.2019 pentru finanțarea
proiectului cu titlu “Achiziție mijloace
de transport public-troleibuze 12 m
Ploiești Tg-Jiu”. În baza documentelor
mai sus menționate, se vor achiziționa
35 troleibuze.

2019-2023
3 Pasaje pietonale
subterane str. Unirii
(Pasajele vor avea acces
către toate trotuarele

3 pasaje

Prin HCL nr. 56/29.08.2016 a fost
aprobat Studiu de fezabilitate și a
indicatorilor
tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții
“Îmbunătățirea atractivității

PRIMARIA
TÂRGU JIU

PRIMARIA
TÂRGU JIU
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adiacente, conducând
spre fluidizarea traficului
pietonal cât și auto.).

Parcare
sub/supraterană – zona
Pieţei Centrale (minim
300 locuri parcare şi a
unor spaţii
administrative)
(Realizarea parcării
supraterane va conduce
la descongestionarea și
fluidizarea traficului în
zona centrală prin
reducerea parcărilor
ilegale în zonă. (300))
Modernizare străzi
zona Ansamblului
monumental C.
Brâncuşi
(Lucrările de
modernizare din zona
ansamblului monumental
C. Brâncuși vor cuprinde
lucrări de reconfigurare
și marcare a străzilor din
zonă, astfel încât în
perioadele cu aflux
maxim de turiști traficul
să se desfășoare fluidizat
astfel încât emisiile de
poluanți asociate să fie
cât mai reduse.(3km))

300 locuri de
parcare

2019-2023

2019-2023
3 km

și siguranței deplasărilor pietonale
adiacente coridorului străzii Unirii,
Municipiul Tg-Jiu”. S-a solicitat
finanțare prin Programul Național de
dezvoltare locală a obiectivului de
investiții conform adresei nr.
9912/13.03.2017.
În cursul anului 2020 a fost depusă
cererea de finanțare prin POAT,
pentru
proiectul
,,Îmbunătățirea
atractivității și siguranței deplasărilor
pietonale adiacente coridorului străzii
unirii".
Prin HCL nr. 56/29.08.2016 a fost
aprobat Studiu de fezabilitate și a
indicatorilor
tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții
“Îmbunătățirea
atractivității
și
siguranței deplasărilor pietonale
adiacente coridorului străzii Unirii,
Municipiul Tg-Jiu”. S-a solicitat
finanțare prin Programul Național de
dezvoltare locală a obiectivului de
investiții conform adresei nr.
9912/13.03.2017.
A fost încheiat Contractul de
Finanțare pentru Programul național
de dezvoltare locală- Subprogramul
“Regenerarea urbană a municipiilor și
orașelor” Domeniul construirea/
modernizarea/ reabilitarea drumurilor
publice clasificate și încadrate în
conformitate cu prevederile legale în
vigoare ca drumuri județene, drumuri
de interes local, respectiv drumuri
comunale și/sau drumuri publice din
interiorul localităților – Refacere strat
uzură
Bulevardul
Constantin
Brâncuși.
Investiția
mai
sus
menționată a fost finalizată conform
procesului verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.
52222/15.12.2020 (1.042 km).
S-a obținut Autorizația de construire
nr.
836/03.12.2018
pentru
“Modernizarea și reabilitarea zonei
protejate a ansamblului Monumental
Calea Eroilor –Etapa I” (0.54 km).
S-a încheiat contractul de lucrări nr.
49/22.11.2019, cu SC CONSORZIO
STABILE EBG SRL pentru execuția
lucrărilor mai sus menționate.
Proces verbal de recepție la terminarea
lucrărilor
nr.
46129/18.11.2016
privind lucrarea “Reabilitare strada
Mărășești – Municipiul Târgu Jiu”
(0.2315 km).
Proces verbal de recepție la terminarea
lucrărilor
nr.
49889/19.12.2016
privind lucrarea “Reabilitare strada 16
Februarie – Municipiul Târgu Jiu”
0.3855 km.

PRIMARIA
TÂRGU JIU

PRIMARIA
TÂRGU JIU

Raportul privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calităţii aerului în județul Gorj pentru anul 2020

5

A fost inclusa în lista de obiective de
investiții din cadrul Subprogramului
“Drumuri de interes local și drumuri
de interes județean”, finantat prin CNI
SA și proiectul “Reabilitare strada
Tudor Vladimirescu- Municipiul
Targu Jiu (1.275 km)”.

Realizarea unui sistem
de management al
traficului
(Măsură preluată din
Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă prin
care se propune:
- realizarea unui
centru de
management al
traficului,
- amplasarea de
camere de
supraveghere a
traficului (104),
- includerea în
sistem a unui
număr de 30
intersecții
semaforizate
- dotarea
intersecţiilor cu
automat de
intersecție şi
dispozitive de
comunicaţie cu
prioritizare a
transportului
public,
- amplasarea
senzorilor și
contoarelor pe
fiecare arteră
adiacentă
intersecţiilor din
sistem,
- amplasarea de
panouri de
informare
dinamice.
- Realizarea de
piste/benzi
dedicate
bicicletelor
Realizarea de piste/benzi
dedicate bicicletelor
(Gestionarea traficului
prin extinderea
sistemului de transport
cu bicicleta. Se propune
realizarea benzilor
dedicate bicicletelor în
zona centrală și
conectarea acesteia prin

2019-2023
centru
management
trafic, nr.
puncte
identificare
grad poluare
atmosferica
amplasate,
nr. camere
de
supravegher
e 104, nr.
intersecții
semaforizate
30, nr.
automate de
intersecție,
nr. senzori,
nr. panouri
de informare

2019-2023
10 km

Lucrările realizate până în prezent
însumează o lungime de 1.659 km.
Prin HCL nr. 517/20.12.2018 s-a
aprobat Documentația tehnico –
economică studiul de Fezabilitate și a
principalilor indicatori tehnico –
economici pentru obiectivul de
investiții “Creșterea fluidității rutiere,
îmbunătățirea siguranței cetățeanului
în spațiul public și realizare dispecerat
informatic integrat”.
HCL nr. 120/ 25.03.2019 privind
modificarea și completarea HCL. nr.
517/20.12.2018 privind aprobarea
documentației tehnico – economică
Studiul de Fezabilitate și principalii
indicatori tehnico – economici pentru
obiectivul de investiții “Creșterea
fluidității
rutiere,
îmbunătățirea
siguranței cetățeanului în spațiul
public
și
realizare
dispecerat
informatic integrat”.
HCL nr. 119/ 25.03.2019 privind
aprobarea proiectului “Creșterea
fluidității
rutiere,
îmbunătățirea
siguranței cetățeanului și realizarea
dispeceratului informatic integrat” și a
cheltuielilor legate de proiect.
A fost încheiat contractul de finanțare
nr. 5536/20.05.2020 pentru proiectul
mai sus menționat.

Prin HCL nr. 72/11.03.2019 s-a
aprobat Devizul General actualizat,
pentru obiectivul de investiții
“Reabilitare
strada
Șușița
–
Municipiul Târgu Jiu”.
A fost încheiat contractul de lucrări
nr.
93/21.12.2018,
cu
SC
METALCOLECT PROD SRL. În
prezent lucrările se află în execuție,
până la data controlului fiind realizate

PRIMARIA
TÂRGU JIU

PRIMARIA
TÂRGU JIU
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intermediul
pistelor/benzilor
adiacente arterelor
majore de circulație. În
total se propune
realizarea unei rețele de
10 km.)
Continuarea
programului de
reabilitare termica a
clădirilor din
portofoliul Primăriei
Târgu – Jiu
( îmbunătățirea izolației
termice a anvelopei
clădirii (pereți exteriori,
ferestre, tâmplărie,
planșeu superior, planșeu
peste subsol); reabilitarea
și modernizarea
instalațiilor pentru
prepararea și transportul
agentului termic, apei
calde menajere și a
ventilării și climatizării,
implementarea
sistemelor de
management al
funcționării
consumurilor energetice:
achiziționarea și
instalarea sistemelor
inteligente pentru
promovarea și
gestionarea energiei
electrice; înlocuirea
corpurilor de iluminat
fluorescent și
incandescent cu corpuri
de iluminat cu eficiență
energetică ridicată,
durată mare de viață,
Extindere Grădiniţa
Mihai Eminescu,
Extindere Şcoala
Alexandru Ştefulescu;
Reabilitare Colegiul
Naţional Spiru Haret)

în procent de cca. 70 %, conform
declarațiilor reprezentantului legal.

2019-2023
3 clădiri

Au
fost
finalizate
investițiile
“Completarea sistemului clasic de
producerea apei calde menajere cu
sisteme care utilizeaza panouri solare
la Gradinița nr. 1 și Creșa nr. 4”
conform PV de recepție la terminarea
lucrărilor nr. 1124/10.01.2019 și
investiția “Completarea sistemului
clasic de producere a apei calde
menajere cu sisteme care utilizează
panouri solare la Creșa și Grădinița nr.
5 Vis de Copil“ conform PV de
recepție la terminarea lucrărilor nr.
1139/11.01.2019.
A fost încheiat contractul de servicii
nr. 712/19.12.2019 care are ca obiect
“Proiectare și asistență tehnică din
partea
proiectantului
pentru
reabilitarea termică a blocului nr. 2 din
strada Unirii, mun. Tg-Jiu”. A fost
încheiat contractul de lucrări nr.
40/22.10.2020, pentru realizarea
investiției mai sus mentionată.
A fost încheiat contractul de servicii
nr. 710/19.12.2019 care are ca obiect
prestarea de “Servicii de proiectare și
asistență tehnică pentru obiectivul
reabilitare termică bl. nr. 4 str.
Ecaterina Teodoroiu, Mun. Tg-Jiu”. A
fost încheiat contractul de lucrări nr.
38/14.10.2020, pentru realizarea
investiției mai sus menționată.
A fost încheiat contractul de servicii
nr. 713/19.12.2019 care are ca obiect
“Proiectare și asistență tehnică din
partea
proiectantului
pentru
reabilitarea termică a blocului nr. 9 din
strada Aleea Energeticienilor, mun.
Tg-Jiu”. A fost încheiat contractul de
lucrări nr. 33/04.09.2020, pentru
realizarea
investiției
mai
sus
menționată.
A fost încheiat contractul de servicii
nr. 714/19.12.2019 care are ca obiect
“Proiectare și asistența tehnică din
partea
proiectantului
pentru
reabilitarea termică a blocului nr. 7 din
strada Aleea Energeticienilor, mun.
Tg-Jiu”. A fost încheiat contractul de
lucrări nr. 31/28.08.2020, pentru
realizarea
investiției
mai
sus
menționată.
A fost încheiat contractul de servicii
nr. 709/19.12.2019 care are ca obiect
prestarea de “Servicii de proiectare și
asistență tehnică pentru obiectivul
reabilitare tehnică bl. nr. 4, bl. nr. 6,

PRIMARIA
TÂRGU JIU
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bl. nr. 8 str. Alexandru Vlahuta, Mun.
Tg-Jiu”. A fost încheiat contractul de
lucrări nr. 48/31.12.2020, pentru
realizarea
investiției
mai
sus
menționată.
A fost încheiat contractul de servicii
nr. 717/23.12.2019 care are ca obiect
“Proiectare și asistență tehnică din
partea
proiectantului
pentru
reabilitarea termică a bl. 1 si bl. 3 str.
Alexandru Vlahuta, mun. Tg-Jiu”. A
fost încheiat contractul de lucrări nr.
34/16.09.2020, pentru realizarea
investiției mai sus menționată.
A fost încheiat contractul de servicii
nr. 718/23.12.2019 care are ca obiect
prestarea de “Servicii de proiectare și
asistență tehnică pentru obiectivul
reabilitare tehnică bl. 4, str. Popa
Șapcă, Mun. Tg-Jiu”.
A fost încheiat contractul de servicii
nr. 719/23.12.2019 care are ca obiect
prestarea de “Servicii de proiectare și
asistență tehnică pentru obiectivul
reabilitare termică bl. 3, str. Ecaterina
Teodoroiu, Mun. Tg-Jiu”. A fost
încheiat contractul de lucrări nr.
37/13.10.2020, pentru realizarea
investiției mai sus menționată.
S-a încheiat contractul de lucrări nr.
20/29.05.2018,îin vederea executării
lucrărilor
aferente
proiectului
“Reabilitare corp D, Grup Școlar
Agricol Bârsești”. A fost încheiat
procesul verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.
52670/20.11.2019.
S-a încheiat contractul de lucrări nr.
44/22.08.2018, în vederea executării
lucrărilor
aferente
proiectului
“Extindere
Școală
Generală
Alexandru Ștefulescu”. A fost încheiat
procesul verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.
47946/16.11.2020.
S-a încheiat contractul de finanțare nr.
3681/30.01.2019,
pentru
implementarea proiectului “Extindere
și Reabilitare Grădinița Mihai
Eminescu, Corp C1”. A fost încheiat
contractul
de
lucrări
nr.
06/06.04.2020, pentru realizarea
investiției mai sus menționată.
S-a încheiat contractul de lucrări nr.
76/30.12.2019, în vederea executării
lucrărilor
aferente
proiectului
“Reabilitare Colegiul Național Tudor
Vladimirescu, Mun. Tg-Jiu”. În
prezent, lucrările se află în execuție.
S-a încheiat contractul de lucrări nr.
72/24.12.2019, în vederea executării
lucrărilor
aferente
proiectului
“Reabilitare Colegiul Național Spiru
Raportul privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calităţii aerului în județul Gorj pentru anul 2020
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Reabilitarea prin
ranforsare structuri
rutiere, strazi urbane
oraș Rovinari.

Amenajare zona
centrală pietonală oraș
Rovinari.

Continuarea
programului de
reabilitare termică a
clădirilor din
portofoliul Primăriei
Rovinari.

22 km

Zona
pietonala

41 cladiri

2019-2023

Haret, Mun. Tg-Jiu”. În prezent
lucrările se afla în execuție.
S-a încheiat contractul de finanțare nr.
4168/17.04.2019,
pentru
implementarea proiectului “Extindere
și Reabilitare Gradinița nr. 8”. A fost
încheiat contractul de lucrări nr.
69/19.12.2019, pentru realizarea
investiției mai sus menționată.
Proiectul privind “Creșterea eficienței
sistemului de iluminat public la
nivelul Mun. Tg-Jiu a fost aprobat prin
HCL nr. 53/12.02.2018. A fost
încheiat contractul de lucrări nr.
36/30.09.2020, al carui obiect îl
constituie
proiectarea,
asistența
tehnică din partea proiectantului și
execuție lucrări pentru obiectivul de
investiții mai sus menționat.
A fost încheiat contractul de lucrări nr.
46/04.04.2018, valabil până la data de
04.04.2022, privind “Reabilitarea și
modernizarea infrastructură drumuri
stradale în orașul Rovinari” pentru o
lungime de 7776, 4 ml și comunicarea
privind începerea execuției lucrărilor
nr.13431/18.04.2018.
Conform
declarațiilor
reprezentantului legal, investiția mai
sus menționată este realizată în
proporție de 50%.
A fost realizat studiu de fezabilitate
nr. 62/2018 pentru Amenajare zona
centrală pietonală, oraș Rovinari.
A fost emis certificatul de urbanism
nr. 71/17.08.2020 privind Amenajare
zona centrală pietonală, oraș Rovinari.
A fost încheiat contractul de lucrări nr.
89/15.12.2016,
încheiat
cu
SC CIV GRUP SRL privind
“Creșterea
eficienței
energetice
blocuri de locuințe oraș Rovinari,
respectiv blocurile I1, H1, I4, M1 si
R1.
Au fost întocmite procesele verbale de
recepție la terminarea lucrărilor: PV
nr. 35127/02.11.2020 (Bloc M1), PV
nr. 14889/08.05.2020 (Bloc H1), PV
nr. 14888/08.05.2020 (Bloc I1), PV
nr. 14886/08.05.2020 (Bloc I4), PV
nr. 14887/08.05.2020 (Bloc R1).
Pentru 36 de blocuri au fost întocmite
proiectele și au fost obținute
autorizațiile de creștere a eficienței
energetice în clădiri rezidențiale oraș
Rovinari.
A fost încheiat contractul de lucrări nr.
226/17.12.2020, cu SC MAXIS
TRANS SRL, valabil 24 luni privind
“Creșterea
eficienței
energetice
blocuri de locuințe oraș Rovinari,
respectiv blocurile I3, I2, B5, B6 și
B7.

PRIMĂRIA
ROVINARI
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Reabilitare DJ 674

44.146 km

Reabilitarea DJ 673
29.746 km

Reabilitare sistem
rutier pe DJ 672C

14,615 km

Reabilitare DJ664
35 km

Reabilitarea sistem
rutier pe DJ 671B
36,5 km

2019-2023

A fost încheiat acordul contractual nr.
2229/18.02.2019, în vederea realizării
investiției “Reabilitarea DJ 674,
Vlăduleni –Urdari –Turceni-Ionești,
limita județul Mehedinți”. A fost emis
ordinul de începere a lucrărilor nr.
3404/13.03.2019.
Conform
declarațiilor
reprezentantului legal, proiectul a fost
realizat în proporție de 64 %, termenul
de finalizare fiind anul 2021.
A fost încheiat contractul de lucrări nr.
13515/30.10.2017,
în
vederea
realizării investiției “Reabilitare drum
județean
673,
ce
traversează
localitățile Slivilești, Siacu, Bolboși,
Igirosu, Borăscu, Calaparu, Turceni,
Broșteni, până în DN 66 (E79), județul
Gorj”. A fost emis ordinul de începere
a lucrărilor nr. 13713/02.11.2017.
Conform
declarațiilor
reprezentantului legal, proiectul a fost
realizat în proporție de 97 %.
4,5 km realizați conform procesului
verbal de recepție la terminarea
lucrărilor
nr.
13939/07.10.2019
privind lucrarea “Reabilitare drum
județean 672 C km 10+200-14+700.
comuna Runcu, județul Gorj“.
Conform
declarațiilor
reprezentantului
legal,
drumul
județean 672C km 14+700-32.00 se
află în procedura de achiziție publică
de
lucrări
pentru
refacere
infrastructura drum și realizare a 65
podețe, termen de finalizare 2021.
4 km realizați conform procesului
verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. 1/14507/16.10.2019
privind lucrarea “Ranforsare sistem
rutier pe DJ 664 km 2+170-4+270,
comuna Turcinești, județul Gorj“ și
conform procesului verbal de recepție
la
terminarea
lucrărilor
nr.
8537/21.06.2019 privind lucrarea
“Ranforsare sistem rutier pe DJ 664
km 0+170-2+270, comuna Turcinești,
județul Gorj“.
Au fost realizați 3.835 km conform
procesului verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.
10625/12.08.2020 privind lucrarea
“Covor bituminos pe DJ 664, km
4+270-km 8+105, Turcinești-Schela,
județul Gorj”.
Realizat 100% conform procesului
verbal de recepție la terminarea
lucrărilor
nr.
15511/16.11.2018
privind investiția “Reabilitare sistem
rutier DJ 671 B, km 4+500km41+000,
limita
județului
Mehedinți-Văgiulești-SamarineștiMotru-Lupoaia-Cătunele-GlogovaCămuiești, județul Gorj”.

CONSILIUL
JUDEȚEAN
GORJ

CONSILIUL
JUDEȚEAN
GORJ

CONSILIUL
JUDEȚEAN
GORJ

CONSILIUL
JUDEȚEAN
GORJ

CONSILIUL
JUDEȚEAN
GORJ
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Reabilitarea sistem
rutier pe DJ 665A

Continuarea
programului de
reabilitare termică a
clădirilor din
portofoliul Consiliului
Județean

11,787 km

5 clădiri

A fost încheiat contractul de lucrări nr.
9604/24.07.2020, cu SC Zoom GSM
SRL pentru investiția “Reabilitarea
drum județean 665 Km 1+650-Km
3+650, comuna Bălănești, județul
Gorj”, a fost emis ordinul de incepere
a lucrărilor nr. 9903/29.07.2020.
Conform
declarațiilor
reprezentantului legal, lucrările au fost
realizate în proporție de 53 %.
De asemenea se află în execuție
lucrarea “Covor bituminos pe DJ
665A, Km 9+467-Km 11+819,
comuna Mușetești, sat Grui” pentru
care a fost încheiat acordul cadru nr.
13569/19.10.2020, cu Asocierea SC
YDAIL
CONSTRUCT
SRL,
SC
PROREDRUM
SRL,
SC MANINTEL CAR SRL și
SC DACOREX COM SRL și a fost
emisă comanda nr. 14433/03.11.2020.
Conform
declarațiilor
reprezentantului
legal,
lucrările
menționate mai sus au fost realizate in
proporție de 10 %.
A fost încheiat contractul de servicii
nr. 5665/02.05.2019 în vederea
prestării serviciilor de proiectare și
asistență
tehnică
pentru
implementarea
proiectului
“Reabilitare energetică a Spitalului
de Urgența Tg-Jiu, locația Tudor
Vladimirescu”. În cursul anului 2020,
a fost elaborată și recepționată
documentația
tehnică
conform
procesului verbal de recepție nr.
17488/22.12.2020, urmând a fi inițiată
procedura de achiziție publică pentru
execuția lucrărilor.
A fost încheiat procesul verbal de
recepție la terminarea lucrărilor nr.
17310/21.12.2020, pentru obiectivul
de
investiție
“Reabilitarea
și
modernizare secțiile cardiologie,
endocrinologie,
obstreticăginecologie, Spitalul Județean de
Urgența TG-Jiu, str. Progresului, nr.
18.
Prin HCJ nr. 76/27.06.2019 a fost
aprobată
documentația
tehnicoeconomică și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul “Extindere
și dotare Centrul Scolar pentru
Educație Incluzivă Tg-Jiu” și a fost
încheiat contractul de finanțare nr.
4725/05.09.2019.
În cursul 2020 s-a încheiat contractul
de lucrări nr. 12632/29.09.2020.
având ca obiect servicii de proiectare,
asistentă
tehnică
din
partea
proiectantului și execuție lucrări
pentru realizarea obiectivului de
investiție mai sus menționat.

CONSILIUL
JUDEȚEAN
GORJ

CONSILIUL
JUDEȚEAN
GORJ
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Varianta de ocolire
Târgu Jiu - Construcția
variantei de ocolire a
municipiului Târgu Jiu în
vederea
descongestionarea
traficului rutier din
municipiul Târgu Jiu
rezultând astfel o scădere
a emisiilor de pulberi și
noxe asociate
transporturilor. Stadiu
fizic 40% și stadiu
financiar 35.11%.
Motivul întârzierii în
execuție este cauzat de:
mobilizarea deficitară a
Antreprenorului,
interferența proiectului
cu imobile (construcții),
identificarea unor rețele
de utilități suplimentare
și a 7 situri arheologice,
pe amplasamentul
lucrării, obținerea de
către un petent a unei
Ordonanțe Presedințiale
de suspendare a
lucrărilor pe o parte din
amplasament. A fost
transmisă o revendicare
interimară de prelungire
durată contract. În data
de 02.08.2017 a fost
suspendat contractul de
servicii de supervizare.

19.987 km

2019-2023

A fost încheiat procesul verbal de
recepție la terminarea lucrărilor nr.
4371/09.12.2019 privind investiția
Instalare sistem de încălzire la Centru
de Zi pentru Copii aflați în situatie de
risc de separare de părinți ValeaGilortului-CSCCD Novaci“.
Notă: Palatul administrativ este
monument istoric și este in
patrimoniul Instituției Prefectului
Județul Gorj. Referitor la sediul
DGASPC acesta se regăseste într-o
alta locație, respectiv, str. Siretului,
mun. Tg-Jiu, iar în str. 23 August
există un singur centru în subordinea
DGASPC care a fost reabilitat
energetic conform procesului verbal
de recepție la terminarea lucrărilor,
înregistrat la Consiliul Județean Gorj
cu nr. 17178/16.07.2015.
Pe str. Ecaterina Teodoroiu a fost
reabilitată energetic clădirea din
cadrul DGASPC, respectiv Complexul
de Servicii Comunitare pentru copilul
cu nevoi speciale Tg-Jiu, conform
procesului verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.
22947/09.10.2015
A fost încheiat contractul de execuție
lucrări “Construcția variantei de
ocolire Tg-Jiu - finalizare lucrări”
nr.79265/24.11.2020, încheiat cu
ASOCIEREA SECOL SOCIETA
EDILE COSTRUZIONI E LAVORI
S.A- SC SECOL ROMANIA SRL.

CNAIR
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Modernizare instalație
ardere- Montarea și
punerea în funcțiune a
unui sistem de reducere
non-catalitică selectivă a
oxizilor de azot din
gazele de ardere(SNCR).
În vederea respectării
măsurilor care trebuie
luate pentru a asigura
respectarea, de către
toate instalațiile de
ardere care sunt incluse
în plan, până cel târziu la
1 iulie 2020, a valorilor
limită de emisie
aplicabile prevăzute în
anexa V la Directiva
2010/75/UE.

1

Modernizare instalație
ardere- Reducerea
concentratiei de dioxid
de sulf din gazele de
ardere la instalațiile mari
de ardere prin realizarea
instalațiilor de
desulfurare umedă a
gazelor de ardere IMA2
(cazan 5). În vederea
respectării VLE
prevazute în Legea
278/2013, Reducerea
concentratiei de dioxid
de sulf din gazele de
ardere la valori de max.
200 mg/Nmc.

1

Alternative la cota de
cărbune-Înlocuirea cotei
de cărbune alocate de 10
t/salariat și acordarea în
contravaloarea acesteia
unui ajutor financiar
pentru achiziționarea,
altor tipuri de
combustibil mai puțin
poluanți sau oferirea
acestora în
contravaloarea
cărbunelui, de sisteme de
încălzire mai putin
poluante (centrale pe
biomasă, gaz, electric,
solar, pompe de căldură).

2019-2023

2019 – 2023

2019- 2023

Au fost montate instalațiile de
denoxare pentru 3 blocuri energetice,
unul la SE Rovinari și două la SE
Turceni conform proceselor verbale
de recepție la punerea în funcțiune
nr.759/11.05.2018, 10837/26.06.2018
și 16660/14.09.2018. În prezent, au
fost
finalizate
lucrările
de
Modernizare
instalație
ardereMontarea și punerea în funcțiune a
unui sistem de reducere non-catalitică
selectivă a oxizilor de azot din gazele
de ardere(SNCR) conform proceselor
verbale de recepție a punerii în
funcțiune
nr.11947/02.07.2020
(aferent grupului energetic nr.4- la SE
Turceni ), nr.880/08.07.2020 (aferent
grupului
energetic nr.4- la SE
Rovinari ), nr.879/08.07.2020 (aferent
grupului
energetic nr.3- la SE
Rovinari,
nr.12217/07.07.2020
(aferent grupului energetic nr.3- la SE
Turceni ).
Blocul energetic nr. 5 este oprit din
anul 2015, în vederea reabilitării și
modernizării, urmând ca la finalul
execuției lucrărilor să respecte
valorile limită de emisie. În prezent,
stadiul de realizare este de 45%
(instalatie comună, fiind executate
următoarele lucrări:
instalație
alimentare calcar, rezervor (tanc) de
preparare suspensie de calcar, sistem
de alimentare cu apă de proces, casă
electrică, rezervor auxiliar calcar,
rezervor transfer ghips, sistem de aer
comprimat). În cursul anului 2020,
conform
Situației
realizării
investițiilor pentru protecția mediului
- la 30.11.2020, operatorul economic
a realizat investiții, în
vederea
realizării acestei măsuri, în valoare
de 50 milioane lei. Astfel procentul
valoric de realizare a măsurii este de
55,4 %.
S-a implementat măsura în sensul că
fiecare salariat al CEO primește o
sumă
fixă
reprezentând
contravaloarea
unei
cantități
echivalente de cărbune. Pe de altă
parte, salariații care doresc pot să
cumpere lignit pentru nevoi proprii
(utilizare drept combustibil) în limita
a 10 tone, la preț preferențial.
În cursul anului 2020 a fost acordată
salariaților o cantitate de 46000 t față
de anul 2019 când a fost acordată o
cantitate de 70.000 t.

COMPLEXUL
ENERGETIC
OLTENIA

COMPLEXUL
ENERGETIC
OLTENIA

COMPLEXUL
ENERGETIC
OLTENIA
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Închidere și ecologizare
halde- Închiderea și
ecologizarea haldei
Rovinari Est și redarea
acesteia circuitului
silvic.(106ha); Redare în
circuitul silvic, halda
Gârla, S = 79 ha,
împădurire; Înfiinţare
plantaţie Miscanthus, 10
ha, halda Valea Negomir,
S = 20 ha; Redare în
circuitul economic, halda
Valea Negomir, S = 30
ha, modelare – nivelare –
împădurire; Redare în
circuitul silvic, halda
interioară Tismana I, S =
18,35 ha, împădurire;
Redare în circuitul silvic,
halda interioară Tismana
II, S = 36,30 ha,
împădurire; Redare în
circuitul economic, halda
Roşia, S = 136 ha,
împădurire; Redare în
circuitul economic, S =
197 ha, lucrări de
împădurire, Peşteana Sud

632.65 ha

2019- 2020

Până în prezent :
- din suprafata de 106 ha prevazute
pentru inchidere, ecologizare și
redare în circuitul silvic pentru halda
Rovinari Est au fost redate 27 ha
conform procesului
verbal
de
recepție la terminarea lucrărilor
nr.1235/03.11.2016; 60 ha au fost
recepționate
conform procesului
verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. 5095/08.07.2020; 19 ha
nu au fost demarate procedurile de
redare.
- din suprafața de 79 ha prevăzute a
fi redate în circuitul silvic pentru
halda Gârla - 10 ha au fost redate
conform procesului verbal de recepție
la
terminarea
lucrărilor
nr.1109/01.02.2019 ; pentru 69 ha nu
au fost demarate procedurile de
redare ;
- înființare plantație Miscanthus pe o
suprafață de 10 ha halda Valea
Negomir – a fost înființată plantația
conform
procesului verbal de
recepție la terminarea
lucrărilor
nr.586/03.02.2017.
- redare în circuitul economic, halda
Valea Negomir,20 ha – au fost redate
10 ha în circuitul silvic conform
procesului verbal de recepție finală
nr.1194/03.03.2017, iar pentru restul
de 10,5 ha, operatorul economic a
prezentat studiul pedologic avizat prin
procesul
verbal
de
avizare
nr.16/12.02.2020, conform căruia
suprafața analizată se preteaza pentru
pășuni și fânețe.
- redare în circuitul economic, halda
Valea Negomir, S = 30 ha, modelare –
nivelare – împădurire - lucrare in
execuție conform
contractului
nr.1262/CEOSM/13.06.2018.
În
cursul anului 2020 au fost încheiate
procesele verbale de recepție a
lucrărilor
nr.
6396/18.05.2020,
8410/24.07.2020, 95/ 30.06.2020,
20834/ 22.12.2020, pentru obiectivul
mai sus menționat, etapa II, “
Înființare plantație silvică”.
- redare în circuitul silvic, halda
interioară Tismana I, S = 18,35 ha,
împădurire - – lucrările au fost
finalizate conform procesului verbal
de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 2311/12.03.2020.
- redare în circuitul silvic, halda
interioară Tismana II, S = 36,30 ha,
împădurire – lucrările
au
fost
finalizate conform procesului verbal
de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 2310/12.03.2020 .
- redare în circuitul economic, halda
Roşia, S = 136 ha, împădurire – nu a

COMPLEXUL
ENERGETIC
OLTENIA
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Asfaltare (modernizare)
DC 47– prin realizarea
de lucrări așternere a
covorului asfaltic și
reconfigurări a tramei
stradale

10 km

2019- 2020

Modernizare DC18 –
prin realizarea de lucrări
de asternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a
tramei stradale pe o
lungime de 2 km

2 km

2019-2023

Modernizare DC 59 prin realizarea de lucrări
de asternere a covorului

2,6 km

2019-2023

fost demarata procedura de realizare
a investitiei - În cursul anului 2020,
pentru suprafata de 20 ha, operatorul
economic a emis Hotararea nr.136 a
Directoratului S CEO SA din data de
10.12.2020 , prin care se menționează
obligația operatorului economic de
redare a suprafețelor afectate de
activitatea minieră.
- redare în circuitul economic, S = 197
ha, lucrări de împădurire, Peşteana
Sud- conform documentelor puse la
dispozitie din 107,48 ha care fac
obiectul
contractului
nr.406/CEOSM/11.02.2019 - s-au
executat lucrări de înființare plantație
salcâm pe o suprafață de 47.42 ha și
plop alb pe o suprafata de 10,02 ha .
Conform proceselor verbale
de
recepție a lucrărilor a fost împădurită
o suprafață de 104,67 ha, restul
suprafeței reprezentând 1,64 ha
terenuri neproductive, 0,44 ha
plantații existente și 0,73 drumuri de
exploatare, conform memoriului de
prezentare nr.6130/22.07.2019.
Precizăm că restul de 90 ha se află
pe halda ce aparține Peșteana Nord s-au executat lucrări de inființare
plantație salcâm pe o suprafață de
44.46 ha în
baza contractului
nr.406/CEOSM/11.02.2019,
iar
conform proceselor verbale de
recepție au fost împădurite cele 90 de
ha.
Până în prezent a fost întocmită
documentația tehnică în
vederea
asfaltării (modernizării ) DC 47
Țicleni – Aninoasa , oraș Țicleni
,jud.Gorj. Menționăm faptul că, în
conformitate cu anexa nr. 8 –
Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al orasului Țicleni
, publicat în Monitorul Oficial 678
Bis/09.09.2002 lungimea DC 47 este
de 5 km .
În cursul anului 2020 , UAT Țicleni
a întocmit studiul de fezabilitate
pentru lucrările de „Asfaltare
(modernizare) DC 47” si a solicitat
prin
adresa nr.16429/14.12.2020
includerea obiectivului de investiții
in Programul National de Construcții
de Interes Public sau Social .
DC 18 a fost reabilitat pe o lungime
de 0,950 km conform procesului
verbal
de
recepție
finală
nr.3/16.01.2020.
În cursul anului 2020, UAT TgCărbunești nu a continuat lucrările de
realizare a investiției sus menționate.
În cursul anului 2020, au fost realizate
lucrări de modernizare DC 59 pe o
lungime de 4 km pentru care a fost

PRIMĂRIA
ȚICLENI

PRIMĂRIA
TÂRGU
CĂRBUNEȘTI

PRIMĂRIA
TÂRGU
CĂRBUNEȘTI
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asfaltic și reconfigurări a
tramei stradale pe o
lungime de 2,6 km
Modernizare DC43 - prin
realizarea de lucrări de
asternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a
tramei stradale pe o
lungime de 4 km

4 km

2019-2023

Reabilitare retea strazi
oras Tg Carbunesti - prin
realizarea de lucrări de
asternere a covorului
asfaltic și reconfigurări a
tramei stradale pe o
lungime de 18 km

18 km

2019-2023

Modernizare drumuri
săteşti Ploştina,
Zamnicu- se vor realiza
lucrări de așternere a
covorului asfaltic și
reconfigurări a tramei
stradale

1,6 km

2019-2023

Continuarea programului
de reabilitare termică a
clădirilor din portofoliul
Primăriei Motru Proiectare reabilitare
Grădiniţă cu Program
Prelungit Motru;
Proiectare reabilitare
Scoala Gimnazială nr. 2
Motru; Proiectare
reabilitare Colegiul
National George Coşbuc
Motru; Reabilitare
clădire atelier scoala
gimnaziala nr. 1 Motru;
Proiectare reabilitare
Colegiul tehnic Motru ,
Atelier scoala , Sală
festivităţi Motru)

7 cladiri

2019 – 2023

încheiat procesul verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.
1822/30.01.2020
A fost emisă autorizația de construire
nr.66/17.09.2020, a fost încheiat
contractul nr.15.151/17.09.2020 de
execuție lucrări , cu SC MULTISOFT
SRL și a fost emis ordinul de
începere
a
lucrărilor nr.
15208/18.09.2020.
La data controlului, lucrările de
realizare a investiției sus menționate
erau finalizate și a fost întocmit
procesul verbal de începere a
recepției.
Până în prezent a fost reabilitată
Aleea Semințelor (fosta strada Garii )
pe o lungime de 230 ml conform
procesului verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.59/18.12.2019.
În
cursul
anului
2020,
UAT TG- Cărbunești a procedat la
reabilitarea a 0,300 km din investiția
“Reabilitări străzi și amenajări
parcări zona blocuri, oraș Cărbunești
(partea de vest a blocurilor M1, M2,
M3)”, conform procesului verbal de
recepție parțiala nr. 39/02.11.2020.
Până în prezent nu a fost demarată
procedura
de întocmire
a
documentației
tehnice.
UAT Motru a solicitat prin adresa
nr.23907/10.07.2020, includerea în
Programul Național de Interes Public
sau Social a obiectivului de investiții
mai sus menționat.
Pentru reabilitarea Colegiului tehnic
Motru a fost finalizată procedura de
licitație a executării proiectului
tehnic și a fost semnat contractul cu
executantul proiectului tehnic.
Pentru reabilitarea clădirii Școlii
gimnaziale nr. 1 Motru- a fost emis
ordinul de începere a lucrărilor nr.
24944/21.07.2020 ca
urmare
a
încheierii
contractului
nr.
23662/08.07.2020 cu SC IMPEX
LUMY NICO SRL, finanțat prin
Programul National de Dezvoltare
Locala, cu termen de execuție a
lucrărilor de 12 luni. Investiția a fost
realizată în procent de 80 % conform
declarațiilor reprezentantului legal al
UAT Motru.
Pentru investiția proiectare reabilitare
Grădiniță cu Program Prelungit Motru
- fost emis ordinul de începere a
lucrărilor nr. 24945/21.07.2020 ca
urmare a încheierii contractului nr.
23660/08.07.2020, cu SC IMPEX
LUMY NICO SRL, finanțat prin
Programul National de Dezvoltare
Locala, cu termen de execuție a

PRIMĂRIA
TÂRGU
CĂRBUNEȘTI

PRIMĂRIA
TÂRGU
CĂRBUNEȘTI

PRIMĂRIA
MOTRU

PRIMĂRIA
MOTRU
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Modernizare drumuri
oraş Tismana judeţul
Gorj- Se vor realiza
lucrări de așternere a
covorului asfaltic și
reconfigurări a tramei
stradale.

13,18 km

2019-2023

lucrărilor de 12 luni. Investiția a fost
realizată în procent de 70 % conform
declarațiilor reprezentantului legal al
UAT Motru.
Pentru
investiția
"proiectare
reabilitare Școala Gimnazială nr. 2
Motru"- până în prezent nu a fost
demarată procedura de întocmire a
documentației tehnice.
Pentru
investiția
"proiectare
reabilitare Colegiul Național George
Coșbuc Motru" - până în prezent nu
a fost demarată procedura de
întocmire a documentației tehnice.
Pentru investiția "reabilitare clădire
atelier Școala Gimnazială nr. 1 Motrupână în prezent nu a fost demarata
procedura
de
întocmire
a
documentației tehnice.
Pentru Grădinița nr.7 Motru aflată în
subordinea Școlii Gimnaziale nr. 2 a
fost emis ordinul de începere a
lucrărilor nr. 24946/21.07.2020, ca
urmare a încheierii contractului nr.
23661/08.07.2020, cu SC IMPEX
LUMY NICO SRL, finanțat prin
Programul National de Dezvoltare
Locala, cu termen de execuție a
lucrărilor de 12 luni. Investiția a fost
realizata în procent de 60 % conform
declarațiilor reprezentantului legal al
UAT Motru.
Până în prezent a fost întocmit
procesul verbal de recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.14727/23.10.2019 pentru investiția
Modernizare DS – Ulița magazin sat
Costeni pentru o lungime de 1143 m.
A fost emisă
Autorizația de
construire nr.14/13.05.2019 pentru
investiția Modernizare DS –linia mică
– sat Vânăta, pe o lungime de 1240
m – nu au fost demarate lucrările de
realizare a investiției.
A fost emisă Autorizația de
construire nr .9/12.04.2018 pentru
investiția Modernizare DC 129
Tismana – sat Vânăta, pe o lungime
de 3253 m – investiția a fost
realizată, UAT Tismana a deschis
procedura
de recepție conform
procesului
verbal
nr.
12033/04.11.2020.
A fost emisă
Autorizația de
construire nr .8/10.04.2018 pentru
investiția "Modernizare drum de
acces în parc", pe o lungime de
356,93 m –investiția a fost realizată
conform
procesului verbal de
recepție la terminarea lucrărilor
nr.8841/14.08.2020.
A fost emisă
Autorizația de
construire nr .15/13.05.2019 pentru
investiția Modernizare DS –la Ecobici

PRIMĂRIA
TISMANA
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– sat Celei, pe o lungime de 358.5 m
– nu au fost demarate lucrările de
realizare a investiției.
A fost emisă
Autorizația de
construire nr .10/11.05.2020 pentru
investitia "Reabilitare
urbana în
orașul Tismana lot 2-Modernizare
strada Duiculești pe o lungime de
549,64 m, pentru care s-a emis
ordinul de începere a lucrărilor
5656/20.05.2020.
Investiția a fost realizată în procent
de 60%, conform declarațiilor
reprezentantului legal.
A fost emisă
Autorizația de
construire nr .26/02.09.2020 pentru
investiția "Modernizare
strada
Duiculești" pe o lungime de 550 m,
pentru care s-a încheiat contractul de
lucrări nr.6159/03.06.2020 cu SC
SPRINTSCAN EXPLORER SRL .

Pentru unitățile administrativ teritoriale responsabile cu realizarea măsurilor din planul de
menţinere a calității aerului s-a impus măsura "continuării lucrărilor de realizare a măsurilor din
Planul de Menținere a Calității Aerului din județul Gorj 2019-2023", în conformitate cu prevederile
art. 22, lit. h din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, conform cărora primarii
au obligația sa “realizeze măsurile din planurile de menţinere a calităţii aerului,(…) care intră în
responsabilitatea lor, şi asigură fonduri financiare în acest scop”.
Operatorii economici verificați vor avea în vedere “ luarea tuturor măsurilor în vederea
punerii în aplicare și implementării măsurilor cuprinse în Planul de Menținere a Calității Aerului din
județul Gorj 2019-2023, în conformitate cu prevederile art. 27, alin.1 din HG nr. 257/2015 privind
aprobarea metodologiei de elaborare a Planurilor de Menținere a Calității Aerului, coroborat cu
prevederile Legii 104/2011 – privind calitatea aerului înconjurător”.
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