
ROMÂNIA                                  
JUDEȚUL GORJ                                                         
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                                    
       
 
 

HOTĂRÂRE 
privind reglementarea situației juridice a unor bunuri mobile – echipamente, ce revin Consiliului Județean Gorj, în calitate de 

membru asociat fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, ca urmare a implementării proiectelor: 
„Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest 

Oltenia”, „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud - 
Vest Oltenia” și “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, 
proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu 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 pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 95 din 27.11.2007 privind participarea județului Gorj la constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Sud-Vest Oltenia”, cu modificările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 24 din 23.03.2009 privind aprobarea participării cu o cotă parte la constituirea 
contribuției proprii a județului Gorj pentru proiectul „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 
intervenții în situații de urgență în regiunea Sud-Vest Oltenia” (contribuție care să acopere cheltuielile eligibile necesare 
pentru implementarea proiectului, cheltuielile neeligibile și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, 
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale); 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 23.03.2009 pentru aprobarea activităților în care va fi implicat județul Gorj 
privind managementul și implementarea proiectului „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 
intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 93 din 21.10.2009 pentru modificarea Hotărârii nr. 24 din 23.03.2009 privind 
aprobarea participării cu o cotă parte la constituirea contribuției proprii a județului Gorj pentru proiectul „Îmbunătățirea dotării 
cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud-Vest Oltenia” (contribuție 
care să acopere cheltuielile eligibile necesare pentru implementarea proiectului, cheltuielile neeligibile și resursele financiare 
necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale); 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85 din 25.10.2011 pentru aprobarea activităților în care va fi implicat județul Gorj 
privind managementul și implementarea proiectului „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 
intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 35 din 27.02.2014 pentru aprobarea activităților în care va fi implicat Județul Gorj 
în scopul realizării managementului și implementării proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență 
în Regiunea Sud-Vest Oltenia”; 
- Hotărârea nr. 3 din 29.06.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia privind aprobarea transferului 
proprietății echipamentelor achiziționate în cadrul proiectelor: „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale 
pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia”, „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor 
operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud - Vest Oltenia” și “Optimizarea capacității de intervenție 
în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”; 
- Prevederile art. 108, art. 173, alin. (1), lit. d), coroborate cu alin. (5), lit. h) și art. 354, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
- Prevederile H.G. nr. 841/1995 - Anexa nr. 1- privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor 
aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 
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. - (1) Se aprobă preluarea în evidența patrimonial-contabilă a UAT - Județul Gorj, din proprietatea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectelor: „Îmbunătățirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia”, „Extinderea dotării 



cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud - Vest Oltenia” și 
“Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, ce revin Consiliului Județean 
Gorj, în calitate de membru asociat fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, ale căror date 
de identificare sunt înscrise în anexa la prezenta hotărâre. 
(2) Predarea–preluarea bunurilor mobile prevăzute la alin. (1) se va face pe bază de protocol încheiat între UAT - Județul 
Gorj și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, prin reprezentanții legali. 
Art. 2. - (1) Se aprobă, după efectuarea formalităților prevăzute la art. 1, transmiterea fără plată, din evidența patrimonial-
contabilă a UAT - Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Lt. Col. Dumitru 
Petrescu” al Județului Gorj, a bunurilor mobile prevăzute la art.1, alin. (1). 
(2) Predarea–primirea bunurilor mobile menționate se va face pe bază de protocol încheiat între UAT - Județul Gorj și 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj, prin reprezentanții legali.  
Art. 3. - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj va stabili modalitatea de 
evidențiere în patrimoniul propriu a acestor bunuri, 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, alin. (2) se vor efectua operațiunile financiar-contabile de 
scoatere din evidența contabilă a UAT - Județul Gorj, respectiv de introducere în evidența contabilă a Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență ”Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj, a bunurilor mobile prevăzute la art. 1, alin. (1). 
Art. 5. - (1) Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului 
Județean Gorj, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Lt. Col. 
Dumitru Petrescu” al Județului Gorj. 
(2) Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia,  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj și 
Instituției Prefectului - Județul Gorj. 
 
 

            PREȘEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ, 
      Cosmin-Mihai Popescu              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                                                                                                                           

                                                                                                              Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 
                      
                                                                                                          

                     
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 185 
Adoptată în ședința din 10.08.2022 
Cu un număr de _29___ voturi 
Din totalul numărului de ___33____consilieri 
 

 
 
 



 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
                                                                                 ANEXA  

la HCJ nr. 185 din 10.08.2022 
 

DATELE DE IDENTIFICARE  
ale echipamentelor achiziționate în cadrul proiectelor: „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 

intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia”, „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor 
operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud - Vest Oltenia” și “Optimizarea capacității de 

intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, ce revin Consiliului Județean Gorj 
 9 

Nr. 
Crt. 

Denumire echipament Serie șasiu 
Cantitate 
(buc.) 

Valoare de inventar 
(lei) 

Valoarea rămasă 
în urma 
amortizării (lei) 

1
. 

Autospeciala complexă de 

intervenție, descarcerare și 

acordarea asistenței medicale 

de urgență -FRAP 

WMAN37ZZ1BY262284 1 896.134,36 0,00 

2
. 

Autospeciala complexă de 

intervenție, descarcerare și 

acordarea asistenței medicale 

de urgență -FRAP 

WMAN37ZZ5BY262238 1 896.134,36 0,00 

3
. 

Autospeciala complexă de 

intervenție, descarcerare și 

acordarea asistenței medicale 

de urgență -FRAP 

WMAN37ZZ5BY262207 1 896.134,36 0,00 

4
. 

Autospeciala pentru lucru cu apă 

și spumă 

WDB9301821L584392 1 1.220.742,80 0,00 

5
. 

Autospeciala pentru lucru cu apă 

și spumă 

WDB9301821L584393 1 1.220.742,80 0,00 

6
. 

Autospeciala pentru lucru cu apă 

și spumă 

WDB9301821L597092 1 1.220.742,80 0,00 

7
. 

Autospeciala pentru lucru cu apă 

și spumă 

WDB9301821L597093 1 1.220.742,80 0,00 

8
. 

Autospeciala pentru 

descarcerări grele 

WMAN36ZZ9CY279376 1 1.004.896,00 0,00 

9
. 

Autospeciala complexă de 

intervenție, descarcerare și 

acordarea asistenței medicale 

de urgență -FRAP 

WMAN38ZZ8EY307473 1 842.252,64 0,00 

10. Autospecială de intervenție și 

salvare de la înălțime 

WMA74SZZ4EM638335 1 2.759.626,20 0,00 

11. Autospeciala complexă de 

intervenție, descarcerare și 

acordarea asistenței medicale 

de urgență -FRAP 

WMAN36ZZ2GY335843 1 854.980,00 40.713,34 

12. Autovehicule cu șenile/roți tip 

UTV cu capacitate mărită de 

trecere 

LE0AHAN28F0000071 1 194.400,00 0,00 

Remorcă UUPR2EABG0S002631 1 9.840,00 0,00 

             

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


