
 

 

ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Județul Gorj prin Consiliul Județean și 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea 

realizării obiectivului de investiție ,,Varianta de ocolire Motru”, respectiv Elaborare Studiu de 

Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținere 

Autorizație de Construire (A.C.). 

 

 

 

Consiliul Județean Gorj; 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 3644 din 02.03.2022 emisă de U.A.T. – Județul Gorj și înregistrată la sediul 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R. sub nr. 

92/16095/02.03.2022;  

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională; 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean, Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția juridică, 

dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice și Direcția managementul 

proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj; 

- Prevederile O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea 

unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 

considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin 

Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul 

Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

- Prevederile art.5, alin. (1) din O.U.G. nr.101/2020 privind unele măsuri pentru 

implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului 

de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020; 

 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și e) și alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  Se aprobă Protocolul de colaborare între Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj și 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în vederea realizării 

obiectivului de investiție ,,Varianta de ocolire Motru”, respectiv Elaborare Studiu de 

Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și 

obținere Autorizație de Construire (A.C.), prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 



Art. 2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj cu semnarea, în numele 

Consiliului Judeţean Gorj, a Protocolului de colaborare, în forma prezentată în anexa la prezenta 

hotărâre.  

Art. 3 Contribuția financiară a U.A.T. – Județul Gorj se va defini, conform proiectului 

Protocolului de colaborare, la momentul depunerii de către Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a aplicației de finanțare, respectiv a stabilirii 

categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), 

în funcție de care, Protocolul de colaborare, supus spre aprobare prin prezenta hotărâre, poate 

suferi modificări ale unor anumite clauze, respectiv poate fi denunțat unilateral.  

Art. 4 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj, Instituției Prefectului – Județul Gorj și Companiei 

Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr: 78 

Adoptată în ședința din: 11.03.2022 

Cu un număr de: 29 voturi 

Din totalul numărului de consilieri  

      CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR GENERAL AL                          

JUDEȚULUI, 

         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
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