
ROMÂNIA                      

JUDEȚUL GORJ                                                                      

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                       
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind necesitatea dezvoltării infrastructurii sanitare 

a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, adaptată nevoilor și provocărilor actuale 

 

 

 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice 

și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- 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 sănătate și asistență socială; 

- Studiul de oportunitate privind necesitatea dezvoltării infrastructurii sanitare a Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu, adaptată nevoilor și provocărilor actuale elaborat de PROFESSIONAL 

ACQUISITIONS CONSULTING COMPANY S.R.L.; 

- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) și alin. (5), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 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, 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind necesitatea dezvoltării infrastructurii 

sanitare a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, adaptată nevoilor și provocărilor actuale, în 

forma recepționată de către Consiliul Județean Gorj, în calitate de achizitor. 

Art. 2 Studiul de oportunitate, prevăzut la art. 1, va fi utilizat la elaborarea documentațiilor 

tehnico-economice prevăzute de lege, ce urmează a fi achiziționate în scopul realizării obiectivului de 

investiție ,,Reabilitare, modernizare, extindere (2S+P+8E+9R+heliport), dotare și relocare anexe - 

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18, județul Gorj”. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj, Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu și Instituției 

Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

  PREȘEDINTE,                                          CONTRASEMNEAZĂ:  

      Cosmin-Mihai Popescu                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

 

 

Nr. 194 

Adoptată în ședința din 14.12.2021 

cu un număr de 28 de voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

          


