
ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-

ZAMFIRESCU 

 

 

H O T Ă R Â R E  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 121 din 17.09.2018 privind aprobarea proiectului   

„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 

PROIECT:  „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” 

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale 

Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială 

prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale 

la serviciile prestate de comunități 

Obiectiv specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență 

Operațiunea B - Unități de primiri urgențe 

Apel de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 REGIUNI - cod apel POR/180/8/2 

 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe, 

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

finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția 

juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice, 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 sănătate și asistență socială; 

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

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 121/17.09.2018 privind aprobarea proiectului  

„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Contractul de finanțare nr. 4053 din 19.03.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 

Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de 

Organism Intermediar și Județul Gorj, în calitate de beneficiar; 

- Avizul nr. 8/2021 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, 

emis pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de 

Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor 

Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ____ din 15.11.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 46 din 17.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a 

fi realizate prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri 

Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”; 
- Prevederile art. 87, coroborat cu art. 173 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;  

- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336 din 

21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 

15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente 

materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări 

finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020; 



 

În baza art. 182 alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. I. Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 121/17.09.2018 privind aprobarea proiectului  

„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect, se 

modifică după cum urmează:  

«Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de 

Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor 

Vladimirescu”, în cuantum de 8.561.023,11 lei (inclusiv TVA)». 

 

Art. II. Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 121/17.09.2018 privind aprobarea proiectului  

„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect, se 

modifică după cum urmează: 

«Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. – Județul Gorj, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum cumulat de 1.862.926.14 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea, 

modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”». 

 

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 121/17.09.2018 privind aprobarea 

proiectului  „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de 

proiect rămân neschimbate. 

 

Art. IV. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL JUDEȚULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.____________ 

Adoptată în ședința din ___________ 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 121/17.09.2018  

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”  

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Proiectul “Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, cod SMIS 121889, este 

finanțat, conform contractului 4053 din 19.03.2019, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – 

Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 

local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a 

eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 

Obiectivul general al proiectului reprezintă ” Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu - locația strada Tudor Vladimirescu”. 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:  

- Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii 

- Utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii 

- Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței 

energetice și monitorizarea consumurilor de energie 

- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată și durata mare de viață. 
 

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, cod SMIS 121889, proiect 

în curs de derulare, se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 4053 din 19.03.2019, semnat 

între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management 

pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și U.A.T. Județul Gorj, în calitate de beneficiar. 
 

În cadrul proiectului, în urma atribuirii procedurii de achiziție publică, a fost semnat Contractul de lucrări 

nr. 14225/30.10.2020, cu Asocierea S.C. Red Power Cons S.R.L. și S.C. G.B. INDCO S.R.L., prin lider 

de asociere S.C. Red Power Cons S.R.L., având ca obiect Servicii de proiectare, servicii de asistență 

tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, 

modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”. 
 

Conform prevederilor legale, a fost obținută Autorizația de construire nr. 528/03.11.2021 pentru începerea 

execuției lucrărilor, urmând a se emite ordinul de începere a lucrărilor, după avizarea favorabilă a 

documentației tehnico-economice elaborate la faza Proiect Tehnic, din partea finanțatorului. 
 

În data de 03.09.2021 a intrat în vigoare Ordonanța de Guvern nr. 15 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare, care prevede ca pentru obiectivele/proiectele de investiţii finanţate, integral sau parţial, 

din fondurile, preţul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale de lucrări, aflate în derulare 

la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se ajustează, , prin actualizarea preţurilor aferente 

materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare 

a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor, iar în data de 22.09.2021 a fost 

publicat Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336 pentru aprobarea 

metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 

contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020. 



 

Având în vedere Contractul de lucrări nr. 14225/30.10.2020, având ca obiect Servicii de proiectare, 

servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, aflat în derulare la data intrării în 

vigoare a O.G. nr. 15/2021, Asocierea S.C. Red Power Cons S.R.L. și S.C. G.B. INDCO S.R.L., prin lider 

de asociere S.C. Red Power Cons S.R.L., a solicitat cu adresa nr. 1336/15.09.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 14521/16.09.2021 actualizarea prețului contractului și, în conformitate cu 

prevederile legale menționate mai sus, a transmis, cu adresa nr. 1465/28.10.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 17572/01.11.2021, Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe 

obiect ofertate, de unde rezultă o creștere a contractului în valoare de 499.805,94 lei cu TVA. 

 

Prin raportare la necesitatea încheierii unui act adițional la contractul menționat mai sus, ar rezulta că 

valoarea estimată la această dată va deveni 4.791.336,34 lei fără TVA după cum urmează: 

 Servicii de proiectare: 175.000,00 lei fără TVA; 

 Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului: 14.900,00 lei fără TVA; 

 Execuție lucrări: 4.601.436,34 lei fără TVA, din care: 

 Lucrări construcții și instalații – 3.366.709,71 lei fără TVA; 

 Echipamente tehnologice cu montaj – 1.229.318,51 lei fără TVA; 

 Organizare de șantier – 5.408,13 lei fără TVA. 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

121/17.09.2018  privind aprobarea proiectului  „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității 

de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” 

și a cheltuielilor legate de proiect, prin actualizarea valorii totale a proiectului și a cheltuielilor legate de 

implementarea acestuia. Astfel, majorarea cu suma de 56.005,84 lei reprezintă creșterea contribuției 

neeligibile a UAT Județul Gorj în cadrul proiectului. 

 

Astfel, valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri 

Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” supus 

adoptării este de 8.561.023,11 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie a U.A.T. – Județul Gorj 

reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum cumulat de 1.862.926.14 lei. 

 

Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea 

prevederilor legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. 

 

INIȚIATOR PROIECT 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcția managementul proiectelor şi relații externe 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice  

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

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

 

 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 121/17.09.2018  

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”  

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

121/17.09.2018 privind aprobarea proiectului „„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 

Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor 

Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect”, prin actualizarea valorii totale a proiectului și a 

cheltuielilor legate de implementarea acestuia. 

 

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, cod SMIS 121889, proiect 

în curs de derulare, se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 4053 din 19.03.2019, semnat 

între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management 

pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și U.A.T. Județul Gorj, în calitate de beneficiar. 

 

În cadrul proiectului, în urma atribuirii procedurii de achiziție publică, a fost semnat Contractul de lucrări 

nr. 14225/30.10.2020, cu Asocierea S.C. Red Power Cons S.R.L. și S.C. G.B. INDCO S.R.L., prin lider 

de asociere S.C. Red Power Cons S.R.L., având ca obiect Servicii de proiectare, servicii de asistență 

tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, 

modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”. 

 

Conform prevederilor legale, a fost obținută Autorizația de construire nr. 528/03.11.2021 pentru începerea 

execuției lucrărilor, urmând a se emite ordinul de începere a lucrărilor, după avizarea favorabilă a 

documentației tehnico-economice elaborate la faza Proiect Tehnic, din partea finanțatorului. 

 

În data de 03.09.2021 a intrat în vigoare Ordonanța de Guvern nr. 15 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare, care prevede ca pentru obiectivele/proiectele de investiţii finanţate, integral sau parţial, 

din fondurile, preţul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale de lucrări, aflate în derulare 

la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se ajustează, , prin actualizarea preţurilor aferente 

materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare 

a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor, iar în data de 22.09.2021 a fost 

publicat Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336 pentru aprobarea 

metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 

contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020. 

 

Având în vedere Contractul de lucrări nr. 14225/30.10.2020, având ca obiect Servicii de proiectare, 

servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, aflat în derulare la data intrării în 

vigoare a O.G. nr. 15/2021, Asocierea S.C. Red Power Cons S.R.L. și S.C. G.B. INDCO S.R.L., prin lider 

de asociere S.C. Red Power Cons S.R.L., a solicitat cu adresa nr. 1336/15.09.2021, înregistrată la Consiliul 



Județean Gorj sub nr. 14521/16.09.2021 actualizarea prețului contractului și, în conformitate cu 

prevederile legale menționate mai sus, a transmis, cu adresa nr. 1465/28.10.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 17572/01.11.2021, Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe 

obiect ofertate, de unde rezultă o creștere a contractului în valoare de 499.805,94 lei cu TVA. 

 

Prin raportare la necesitatea încheierii unui act adițional la contractul menționat mai sus, ar rezulta că 

valoarea estimată la această dată va deveni 4.791.336,34 lei fără TVA după cum urmează: 

 Servicii de proiectare: 175.000,00 lei fără TVA; 

 Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului: 14.900,00 lei fără TVA; 

 Execuție lucrări: 4.601.436,34 lei fără TVA, din care: 

 Lucrări construcții și instalații – 3.366.709,71 lei fără TVA; 

 Echipamente tehnologice cu montaj – 1.229.318,51 lei fără TVA; 

 Organizare de șantier – 5.408,13 lei fără TVA. 

 

Majorarea cu suma de 56.005,84 lei reprezintă creșterea contribuției neeligibile a UAT Județul Gorj în 

cadrul proiectului. 

 

Astfel, valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri 

Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” supus 

adoptării este de 8.561.023,11 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie a U.A.T. – Județul Gorj 

reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.862.926.14 lei. 

 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl constituie: 

- Prevederile art. 87, coroborat cu art. 173 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;  

- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336 din 

21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 

15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente 

materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări 

finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020; 

 

Astfel, având în vedere prevederile legale incidente, precum și: 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 121/17.09.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, 

modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Contractul de finanțare nr. 4053 din 19.03.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 

Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de 

Organism Intermediar și Județul Gorj, în calitate de beneficiar; 

- Avizul nr. 8 / 2021 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, 

emis pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de 

Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor 

Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ____ din 15.11.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 46 din 17.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a 

fi realizate prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri 

Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, 
 

apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, iar în vederea implementării proiectului 

„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”,  în condițiile și termenele asumate prin 

semnarea Contractului de finanțare nr. 4053 din 19.03.2019, considerăm că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 121/17.09.2018 privind aprobarea proiectului 

„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect este 



oportun și întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea 

acestuia în forma prezentată. 

 

Direcția managementul proiectelor şi relații 

externe 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia 

 

 

 

Șef serviciu, 

Achim Florinel 

 

 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice 

Director executiv, 

Responsabil juridic proiect, 

Marcău Costel 

 

 

                          Manager proiect, 

                     Ștefănoiu Mihai-Florin 

                             

                             

 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte 

și programe naționale 

Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Direcția tehnică, investiții, infrastructură, 

drumuri publice și transport public județean 

Director executiv, 

Cimpoieru Cornel-Lucian 

 

 

         Director executiv adjunct, 

                   Bajmatără George-Cosmin 


