
 
 

H O T Ă R Â R E  
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: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

 Raportul de specialitate comun întocmit de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj; 

 Hotărârea 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 Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările 
și completările ulterioare), respectiv Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului 
de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 REGIUNI, Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 
8.2, Operațiunea B – Unități de Primiri Urgențe; 

 Scrisoarea privind finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia cu nr. 21775/14.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 10847 din 20.08.2018; 

 Scrisoarea privind finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității, emisă de Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cu nr. 12515/16.05.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 6506 din 
17.05.2018; 

 Scrisoarea de clarificare nr. 5 privind demararea etapei de precontractare, emisă de Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia cu nr. 23233/03.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11502 din 
03.09.2018; 

 prevederile Instrucțiunii M.D.R.A.P. nr. 46 din 26.06.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare pentru 
apelurile lansate prin MYSMIS; 

 Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea 
B, Apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 REGIUNI - cod apel POR/180/8/2. 
 
Art. 2. 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 
8.505.017,27 lei (inclusiv TVA). 
 
Art. 3. 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 1.806.920,30 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”. 
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Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, 
locația Str. Tudor Vladimirescu”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu 
general al Județului Gorj. 
 
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi aplicate în 
procedura de verificare a achiziției. 
 
Art. 6. Se împuternicește Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj, să semneze în numele U.A.T.-
Județul Gorj contractul de finanțare, precum și toate actele prealabile și ulterioare încheierii acestuia. 
 
Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Gorj, în vederea ducerii la îndeplinire tuturor intuițiilor, 
compartimentelor și  persoanelor implicate în procesul de implementare a proiectului. 
 
Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Gorj şi va fi publicată 
pe site-ul propriu al Consiliului Județean Gorj www.cjgorj.ro. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nr.____________ 
Adoptată în ședința din 17.09.2018 
cu un număr de ______ voturi din  
totalul numărului de consilieri. 
  

http://www.cjgorj.ro/
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 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 

 
 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 
2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret, cele provenite din 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). 
 
Obiectivul general al Pogramului Operațional Regional 2014-2020 îl constituie creșterea competitivității 
economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă 
a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare 
a progresului tehnologic. 
 

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, Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, 
Operațiunea B - Unități de primiri urgențe, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, finanțează 
investiții ce vizează proiecte de infrastructură pentru servicii de sănătate de tipul reabilitare, modernizare, 
extindere, dotare infrastructură unități de primiri urgențe / componente de primiri urgențe din unitățile funcționale 
regionale de urgență și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor de unități spitalicești de urgență, 
investiții ce vor contribui la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin 
preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu.  

 
Prin acest proiect de hotărâre, se propune 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 implementarea acestuia, proiect ce a fost depus spre finanțare în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 REGIUNI, 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, Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, 
Operațiunea B - Unități de primiri urgențe. 
 
Prin Scrisoarea emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cu nr. 21775/14.08.2018, 
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 10847 din 20.08.2018, am fost notificați asupra finalizării etapei de 
evaluare tehnică și financiară pentru proiectul cod SMIS 121889, cu „Reabilitarea, modernizarea, extinderea 
și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. 
Tudor Vladimirescu”, precum și că, în urma evaluării, proiectul mai sus menționat a obținut un punctaj de 69 
puncte. Durata de implementare a proiectului este de 33 luni, de la data semnării contractului de finanțare. 
 
De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia prin Scrisoarea de clarificare 5, emisă cu 
nr. 23233/03.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11502/03.09.2018, ne comunică demararea 
etapei contractuale pentru proiectul cod SMIS 121889, cu titlul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor 
Vladimirescu”. Astfel, în vederea încheierii contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 121889, cu titlul 



„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, este necesară aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de implementarea acestuia. 
 
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 8.505.017,27 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect este 
1.806.920,30 lei (inclusiv T.V.A), din care: 

- contribuția la cheltuieli eligibile – 136.695,86 lei, inclusiv T.V.A; 
- contribuția la cheltuieli neeligibile – 1,670,224.44 lei, inclusiv T.V.A. 

 
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 
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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 
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 
Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre 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 

 
Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 
- prevederile art. 91, alin. (3), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, 
consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de interes județean; 

- prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările 

și completările ulterioare), respectiv Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului 
de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 REGIUNI, Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 
8.2, Operațiunea B – Unități de Primiri Urgențe; 

- prevederile Instrucțiunii M.D.R.A.P. nr. 46 din 26.06.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare pentru 
apelurile lansate prin MYSMIS; 

- Scrisoarea privind finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia cu nr. 21775/14.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 10847 din 20.08.2018; 

- scrisoarea privind finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității, emisă de Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cu nr. 12515/16.05.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 6506 
din 17.05.2018; 

- scrisoarea de clarificare nr. 5 privind demararea etapei de precontractare, emisă de Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia cu nr. 23233/03.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11502 din 
03.09.2018. 

 
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, Obiectivul specific 8.2 – 
Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B-Unități de primiri urgențe, din cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, finanțează investiții ce vizează proiecte de infrastructură pentru servicii de 
sănătate de tipul reabilitare, modernizare, extindere, dotare infrastructură unități de primiri urgențe / componente de primiri 
urgențe din unitățile funcționale regionale de urgență și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor de unități 
spitalicești de urgență, investiții ce vor contribui la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de 
urgență prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu.  

 
Prin acest proiect de hotărâre, se propune 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 implementarea acestuia, proiect ce a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 REGIUNI, 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, Obiectivul specific 8.2–Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 
spitalicești de urgență, Operațiunea B-Unități de primiri urgențe. Durata de implementare a proiectului este de 33 luni, de 
la semnarea contractului de finanțare. 

Prin realizarea acestui proiect se urmărește: 
- reorganizarea funcțională a Unității Primiri de Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, prin 

recompartimentări, schimbări de destinație ale unor spații, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor 
interioare aferente (electrice, sanitare, termice, ventilații, gaze, medicale) și reconstituirea finisajelor în așa fel încât 
să se obțină o unitate modernă care să respecte toate normele aflate în vigoare; 

- extinderea Unității de Primiri Urgențe în zona corpului B cu o construcție pe parter - noua construcție va avea 
destinația de Salon Urgențe; 

- extinderea și închiderea perimetrală a rampei de acces ambulanță. 



Unitatea de Primiri Urgențe va avea în dotare camera de resuscitare, săli de urgență majore, grupuri sanitare pentru pacienți 
și grupuri sanitare pentru angajați, după cum urmează:  

- spaţiul de primire/triaj a/al pacienţilor; 
- biroul de informare/documentare al UPU;  
- camera de resuscitare;  
- spaţiul pentru evaluare şi tratament imediat; 
- spaţiul pentru evaluarea şi tratamentul urgenţelor minore care nu necesită monitorizare;  
- spaţiul pentru ghipsare/pregătirea atelelor ghipsate;  
- spaţii de consultaţii specifice;  
- salon de observaţie; 
- spaţii de izolare; 
- spaţii de depozitare;  
- spaţii de aşteptare;  
- spaţiul de prelucrări sanitare/deparazitare;  
- spaţiul de decontaminare;  
- spaţii destinate investigaţiilor paraclinice şi radiologice; 
- spaţii administrative;  
- spaţiul destinat întâlnirilor colective ale personalului UPU, precum şi instruirii personalului şi, după caz, a 

rezidenţilor din cadrul UPU.  
 
De la data depunerii cererii de finanțare și până în prezent au fost parcurse următoarele etape: 
- verificarea conformității administrative și a eligibilității. Prin adresa nr. 12515/16.05.2018, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 6506 din 17.05.2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia ne informează că 
proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” a fost admis, după etapa de verificare a 
conformității administrative și a eligibilității, urmând a parcurge etapa de evaluare tehnică și financiară; 

- evaluarea tehnică și financiară. Prin adresa nr. 21775/14.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
10847 din 20.08.2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia ne informează că proiectul 
„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” a fost admis după etapa de evaluare tehnică și financiară, 
având un punctaj de 69 de puncte. 

 
Obiectivul general al proiectului vizează ” îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din cadrul 
Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, Strada Tudor Vladimirescu”.  
 
Obiectivul general al proiectului va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice: 

1. reorganizarea funcțională a Unității de Primiri Urgențe prin recompartimentări, schimbări de destinație ale unor 
încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente (electrice, sanitare, termice, 
ventilații, gaze medicale) și reconsiderarea finisajelor în așa fel încât să se obțină o unitate modernă care să 
respecte toate normele aflate în vigoare; 

2. extinderea Unității de Primiri Urgențe în zona corpului B (C4) cu o construcție pe parter. Noua construcție va avea 
destinația de Salon Urgențe; 

3. extinderea și închiderea perimetrală a rampei de acces ambulanțe. 
 

Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: 

 reorganizarea funcțională a Unității de Primiri Urgențe prin recompartimentări, schimbări de destinație ale unor 
încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente (electrice, sanitare, termice, 
ventilații, gaze medicale) și reconsiderarea finisajelor în așa fel încât să se obțină o unitate modernă care să respecte 
toate normele aflate în vigoare; 

 se vor realiza intervenții în secția UPU existentă la parterul corpurilor A, B și E pe o suprafață de 861,93 mp și la 
subsolul corpului A pe o suprafață de 418,15 mp; 

 extinderea Unității de Primiri Urgențe în zona corpului B cu o construcție pe parter cu o suprafață de 86,6 mp; 

 Structura de rezistență propusă va fi: fundații continue din beton armat, stâlpi și grinzi din beton armat, planșeu din 
beton armat;  

 închiderile perimetrale exterioare vor fi din zidărie de cărămidă GVP peste care se va monta un termosistem cu 
vată minerală rigidă; 

 finisarea pereților interiori se va face cu placări uscate (gips-carton) montate pe structura metalică, conform fișelor 
tehnice și detaliilor furnizate de producător. Peste plăcile de gips-carton se va monta tapet PVC. Pe terasă se va 
monta un sistem de termo-hidroizolație format din vată minerală strat de difuziune vapori și membrană, conform 
specificațiilor producătorului. Pe aticuri se vor monta sorturi de tablă. Tâmplăria va fi din PVC cu geam termopan. 
Noua construcție va avea destinația de Salon Urgențe; 



 rampa de acces ambulanțe și copertină se vor extinde. Închiderea perimetrală se va face cu structură metalică, 
închideri din panouri din tablă termoizolată și tâmplărie PVC cu geam termopan. Ușile de acces de la capetele 
rampei vor fi de tip rulou cu deschidere rapidă. După extindere, zona rampei de acces va avea 44,7mp; 

 lucrări necesare pentru amenajarea spațiului: 
 Evacuarea echipamentelor existente; 
 Recompartimentare spații; 
 Desfacere pardoseli din PVC și gresie; 
 Refacere șapă de egalizare; 
 Realizare pardoseli din covor PVC; 
 Realizare pardoseli din covor PVC în grupurile sanitare și vestiare; 
 Înlocuirea tâmplăriei vechi, cu tâmplărie nouă; 
 Desfacere placaje la pereți, din faianță și PVC; 
 Compartimentare pereți cu plăci de gips carton de 12,5 mm pentru spații umede, pe structura metalică; 
 Montare tapet din PVC în saloane și în grupurile sanitare și vestiare; 
 Montare tavan suspendat, din plăci de rigips de 12,5 mm grosime; 
 Lucrări de zugrăveli cu vopsea lavabilă. 

 realizarea activității de audit financiar extern; 

 realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate 
Vizuală POR 2014-2020. 

 
De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia prin Scrisoarea de clarificare 5, emisă cu nr. 
23233/03.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11502 din 03.09.2018, ne comunică demararea etapei de 
contractare pentru proiectul cod SMIS 121889, cu titlul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de 
Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”. Astfel, în 
vederea încheierii contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 121889, cu titlul „Reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. 
Tudor Vladimirescu”, este necesară aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia. Durata de 
implementare a proiectului este de 33 luni, de la semnarea contractului de finanțare. 
 
Față de cele expuse, 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 8.505.017,27 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect este  de 1.806.920,30 
lei (inclusiv T.V.A), din care:  

- contribuția la cheltuieli eligibile – 136.695,86 lei, inclusiv T.V.A; 
- contribuția la cheltuieli neeligibile – 1,670,224.44 lei, inclusiv T.V.A. 

 
Condiționalitățile obținerii finanțării nerambursabile se conformează prevederilor Ghidului solicitantului – Condiții specifice 
de accesarea fondurilor nerambursabile–Apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 REGIUNI, reflectate în 
corespondența efectivă purtată cu Organismul Intermediar – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, precum 
și dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, în 
ceea ce privește cheltuielile aferente sumelor ce vor fi alocate din bugetele anuale proprii ale județului Gorj, corespunzător 
perioadei de implementare a proiectului. 
 
Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât propunem spre adoptare proiectul de 
hotărâre 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. 
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