
ROMÂNIA              
JUDEȚUL GORJ                                                                      
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                        
                 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

„Restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare, Curtișoara” 
 
 
Consiliul Județean Gorj: 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 
- Raportul de specialitate întocmit de Echipa de Implementare a Proiectului constituită în baza 

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 902 din 10.08.2021 din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Avizul nr. 23/2022 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean 
Gorj, emis pentru obiectivul de investiție „Restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii 
populare, Curtișoara”; 

- 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 învățământ, cultură, culte; 
- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „Restaurarea 
și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare, Curtișoara”,  prevăzuți în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de 95.954.360,73 lei 
(inclusiv T.V.A.), din care valoare construcții și montaj 80.069.304,93 lei (inclusiv T.V.A.). 

(3) Durata estimată de execuție este de 36 luni. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj, Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” și Instituției 
Prefectului – Județul Gorj. 

 
 

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

                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 

 
 
Nr. 263 
Adoptată în ședința din 22.12.2022 
cu un număr de 33 de voturi din  
totalul numărului de consilieri. 

 



 
ROMÂNIA                   Anexa  
JUDEȚUL GORJ                                                       la Hotărârea nr. 263 din 22.12.2022 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
 
 

INDICATORI 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

„Restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare, Curtișoara” 
 

1. Indicatori maximali  
 Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) 95.954.360,73 lei 
 Valoarea totală (fără T.V.A.)  80.773.963,57 lei 

  din care:  
  construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.) 80.069.304,93 lei 
  construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)  67.285.130,19 lei 

2. Indicatori minimali  
 Pentru terenul cu nr. cadastral 35899 

- Suprafața construită compusă din clădiri existente 71,00 mp 
- Suprafață amenajare parcare și drum de acces 2722,00 mp 
- Suprafață amenajare peisagistică 6702,76 mp 
- Separator de hidrocarburi 1 buc. 

 Pentru terenul cu nr. cadastral 38556  
- Suprafața construită compusă din clădiri existente  1158,02 mp 
- Suprafața construită compusă din clădiri propuse  957,57 mp 
- Suprafața construită compusă din clădiri posibile de  
  strămutat 

 200,00 mp 

- Suprafață amenajare parcare și drum de acces  3438,50 mp 
- Suprafață sistematizare și amenajare peisagistică  19756,91 mp 
- Separator de hidrocarburi  1 buc. 
- Grup de pompare incendiu pentru hidranți exteriori  1 buc. 
- Sistem sonorizare profesională  1 buc. 

3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare 
Principalii indicatori sunt:  

- VANE/C = 16.994.476,17 LEI (>0) 
- RIR = 7,6% (>5%) 
- Fluxul de numerar cumulat >0 în fiecare an de analiză 
- Beneficii socio-economice actualizate = 66.975.696 lei > 0 
- Număr vizitatori muzeu pe termen lung: 7.552 persoane pe an. 

4. Durata estimată de execuție 36 luni 
 

             Președinte, 
  Cosmin-Mihai Popescu 

                Contrasemnează: 
     Secretar general al  județului, 
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 



 
 


