ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea bunului proprietate
publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca, precum și pentru
stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii prin licitație publică a contractului de
concesionare a bunului
Consiliul Județean Gorj
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate comun la proiectul de hotărâre întocmit de Direcţia Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Evidența Patrimoniului și Protecția Mediului, Direcţia buget, finanțe,
monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcţia
Juridică şi Dezvoltarea Capacităţii Administrative și Achiziții Publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri;
-Hotărârea
Adunării
Generale
a
ASOCIAŢIEI
DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ „RÂNCA - CORNEŞU MARE, JUDEŢUL GORJ” nr. 3 din
16.012020, pentru stabilirea unor măsuri în vederea inițierii unei proceduri administrative de
concesionare a instalației de transport public de persoane pe cablu și activitățile conexe;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 68 din 26.08.2011 privind asocierea Județului
Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, cu Oraşul Novaci şi Comuna Baia de Fier, în vederea
constituirii ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „RÂNCA CORNEŞU MARE, JUDEŢUL GORJ”;
- Prevederile de art. 297 alin.(1) lit. b, art. 303 alin.1și 4, art. 306, art.308 și art. 309 alin
(2), (5) și (6), art. 312 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Studiul de oportunitate privind concesionarea bunului ”Instalație de transport public
pe cablu – Telescaun Rânca” realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea
domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în
zona turistică Rânca, Județul Gorj”, realizat de SC CONSULTING COMPANY SRL, la
solicitarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „RÂNCA - CORNEŞU
MARE, JUDEŢUL GORJ”,
În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. c, alin. (4) lit. a, art. 182 și ale art. 196 alin
(1) lit. a, din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea bunului ”Instalație
de transport public pe cablu – Telescaun Rânca”, realizat prin proiectul „Dezvoltarea
integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a
apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, întocmit de consultantul de
specialitate Consulting Company S.R.L., la solicitarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ „RÂNCA - CORNEŞU MARE, JUDEŢUL GORJ”, în vederea
realizării procedurii administrative de inițiere a concesionării bunului.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul UAT Județul Gorj în adunarea generală a
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „RÂNCA - CORNEŞU MARE”,
JUDEŢUL GORJ, să aprobe durata de 20 de ani a concesiunii, propusă și justificată prin studiul
de oportunitate, aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. (1)Nivelul minim al redevenței este cel stabilit și justificat prin studiul de
oportunitate, respectiv - 5520 euro.
(2) Se însușește modul de calcul și de plată al redevenței, propus în studiul de
oportunitate aprobat prin prezenta hotărâre.
(3) Redevența obținută prin concesionare se constituie venit la bugetul local al UAT
Baia de Fier și UAT Oraș Novaci, în cote părți egale, având în vedere regimul de coproprietate
publică al bunului.
Art. 4. Se mandatează ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
„RÂNCA–CORNEŞU MARE”, JUDEŢUL GORJ, prin organele de conducere şi administrare,
să exercite, pe seama şi în numele asociaţilor - Judeţul Gorj, Oraşul Novaci şi Comuna Baia de
Fier - dreptul de a concesiona bunul ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun
Rânca prin realizarea procedurii administrative prevăzute de Codul administrativ, aprobat prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019, cu modificările și completările
ulterioare, Secțiunea a III-a.
Art. 5. În exercitarea mandatului de concesionare a bunului prevăzut la art. 4, organele
de conducere şi administrare ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
„RÂNCA – CORNEŞU MARE”, JUDEŢUL GORJ, cu sprijinul aparatelor de specialitate ale
primarilor unităților administrativ-teritoriale asociate, respectiv al Consiliului Județean Gorj, în
termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, vor îndeplini următoarele activități:
- elaborarea şi aprobarea caietului de sarcini aferent concesiunii, în baza studiului de
oportunitate aprobat prin prezenta hotărâre;
- elaborarea documentației de atribuire a contractului de concesiune a bunului, al cărei
conținut se va conforma prevederilor art. 313 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare;
- organizarea şi desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune a
bunului în condițiile art. 314 - 320 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/03.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare;

- aprobarea contractului de concesiune a bunului în urma finalizării procedurii de
concesionare.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de reprezentantul
Consiliului Consiliului Județean Gorj în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „RÂNCA - CORNEŞU
MARE”, JUDEŢUL GORJ, precum şi de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului,
Evidența Patrimoniului și Protecția Mediului, Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcţia Juridică şi Dezvoltarea
Capacităţii Administrative și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Gorj, UAT - Oraş Novaci, UAT - Comuna Baia de Fier, Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Rânca - Corneşu Mare, Județul Gorj” și Instituției Prefectului –
Județul Gorj.
PREŞEDINTE,
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