
ROMÂNIA                                                                                                                               PROIECT 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                                      AVIZAT, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 73/17.07.2015 privind 

predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului reprezentând 

construcții plus terenul aferent și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului 

de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Spitalul Județean de Urgență 

Târgu–Jiu” 
 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al comun întocmit de 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; 

-  Adresa Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” S.A. nr. 16095/11.10.2017; 

-  Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 13572/30.10.2017; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 73/17.07.2015 privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții 

,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea 

condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere 

și dotare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu”; 

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 73/17.07.2015 privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții 

,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea 

condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere 

și dotare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu”, se modifică după cum urmează: 

 

Art. I  Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., pe bază de Protocol, a amplasamentului 



imobilului, compus din construcții și teren, situat în municipiul Târgu-Jiu, strada 

Progresului, nr. 18, aflat în domeniul public al Județului Gorj, în suprafață construită de: 

1929 mp (38561-C1), 1525 mp (38561-C2), 149 mp (38561-C3), 787 mp (38561- C6) și 402 

mp (38561- C7), precum și terenul în suprafață de 17705 mp, identificat potrivit Cărții 

funciare nr. 38561, nr. cadastral/topografic 38561, liber de orice sarcini, în vederea și pe 

perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții „Reabilitare și 

modernizare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu, strada Progresului, nr. 18, județul 

Gorj”. 

 

Art. II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 73/17.07.2015 privind 

predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania 

Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului reprezentând construcții plus terenul 

aferent și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu”, rămân în vigoare. 

Art. III Prezenta hotărâre va fi comunicată Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, precum și Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” S.A. 

 

 

 

 

 
     PREŞEDINTE,  

Cosmin-Mihai Popescu                                                                                     

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI,  

                                                                                               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _______  

Adoptată în ședința din ________2018 

Cu un nr. de __________ voturi  

Din numărul total al consilierilor județeni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEȚUL GORJ           

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

73/17.07.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului 

reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea condițiilor în vederea realizării 

obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Spitalul Județean de 

Urgență Târgu–Jiu” 
 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 73/17.07.2015 s-a aprobat predarea către 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de 

Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și 

asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare, 

extindere și dotare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu”. 

 

Deși obiectivul de investiție a fost inclus, în ansamblul componentelor prevăzute în 

denumirea proiectului, în Lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” S.A.- 

subprogramul ,,Unități sanitare din mediul urban”, finanțat prin Programul național de 

construcții de interes public sau social - subprogramul ,,Unități sanitare din mediul urban”, nu 

a fost înscris, până la această dată, în lista obiectivelor de investiții propuse pentru finanțare. 

În scopul de a depăși faza actelor pregătitoare pentru înscrierea proiectului în lista 

obiectivelor de investiții propuse pentru finanțare și de creare a unui cadru de eligibilitate 

pentru selectarea acestuia de către Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., se impune 

o redefinire a proiectului pe componentele reabilitare și modernizare, urmând ca nota 

conceptuală privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-

economice aferente proiectului, respectiv tema de proiectare să fie adaptate corespunzător.  

Sub aspectul oportunității realizării proiectului de investiție, reiterăm considerentele care au 

stat la baza adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 73/17.07.2015. 

 

Angajamentele asumate de Consiliul Județean Gorj prin Hotărârea nr. 73/17.07.2015, supusă 

modificării, își mențin valabilitatea și continuitatea prin efectul adoptării prezentei hotărâri. 

 

Față de motivele expuse, consider că proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 73/17.07.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea condițiilor în 

vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare 

Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu”, este legal și oportun, drept pentru care propunem 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

INIȚIATOR PROIECT 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 



R O M Â N I A          

JUDEȚUL GORJ           

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 73/17.07.2015 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania 

Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului reprezentând construcții plus terenul 

aferent și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu” 

 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 73/17.07.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea condițiilor în vederea 

realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Spitalul Județean de 

Urgență Târgu–Jiu”. 

 

                 Având în vedere: 

 

-  Adresa Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” S.A. nr. 16095/11.10.2017; 

-  Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 13572/30.10.2017; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 73/17.07.2015 privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” 

S.A., a amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea condițiilor în 

vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Spitalul 

Județean de Urgență Târgu–Jiu”; 

 

    precum și următoarele prevederi legale: 

 

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

considerăm că proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

73/17.07.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului reprezentând construcții plus 

terenul aferent și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu” este întocmit cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

    

 

 

     Director executiv adjunct,              Director executiv, 
                  George-Cosmin Bajmatără                  Costel Marcău  

 


