
ROMÂNIA                Proiect, 
JUDEŢUL GORJ                                     AVIZEAZĂ ,                                 
CONSILIUL JUDEŢEAN                        SECRETAR  AL JUDEŢULUI,            
                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a bunului mobil - grup electrogen, 

achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj 
 
 

 
Consiliul Județean Gorj, 
Având în vedere:  
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;  
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și 
protecția mediului, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice și Direcția buget, 
finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului;; 
-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al Județului Gorj 
pe anul 2018; 
- Contractul nr. 9440/13.07.2018 avănd ca obiect furnizarea bunului mobil-grup electrogen;; 
- Procesul verbal de recepţie nr. 10160/01.08.2018 a bunului mobil – grup electrogen; 
- Procesul-verbal nr. 10194/02.08.2018 privind darea în exploatare a bunului mobil – grup electrogen către 
Centrul Militar Județean Gorj; 
- Referatul nr. 10403/07.08.2018 întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și 
transport public județean, Serviciul investiții publice; 
- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. (b), (c) și (d), alin. 4, lit. (a), alin. 5, lit. (a), pct. 2, art. 119, art. 121, art. 123, alin 
1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
- Prevederile art. 858, art. 860, alin. 1 și 2, art. 861 – (3), art. 863, lit. f) și art. 867 – 870, 874, 875  din NCC;  
În baza prevederilor art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1 (1) - Se aprobă darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a bunului mobil - grup electrogen, 
achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj. 
         (2) – Datele de identificare a bunului mobil - grup electrogen sunt prevăzute în Anexa parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art. 2. Darea în administrare a bunului mobil prevăzut la art.1 se va realiza prin contract de dare în administrare 
încheiat între UAT - Județul Gorj şi Centrul Militar Județean Gorj. 
Art. 3. Dreptul de dispoziție asupra bunului mobil - grup electrogen dat în administrare aparține în exclusivitate 

Consiliului Județean Gorj, în exercitarea calității de titular al dreptului de proprietate publică. 

Art. 4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin – Mihai Popescu, să semneze, în 

numele și pe seama județului Gorj, contractul de dare în administrare cu Centrul Militar Județean Gorj. 



Art. 5. Predarea - preluarea în administrare a bunului mobil - grup electrogen către Centrul Militar Județean Gorj se 

va face prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 30 zile de la data aprobării prezentei hotărâri. 

Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, precum 

și Centrului Militar Județean Gorj. 

          (2) Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 
 

 
 
PREŞEDINTE,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
COSMIN-MIHAI POPESCU                                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

                Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.__________,  

 adoptată în şedinţa din __________2018   
          cu un număr de _______________ voturi 

din totalul numărului de consilieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                       ANEXA   
       la H.C.J. Gorj nr. _____ din _______ 2018 
                                                   

Datele de identificare  
ale bunului mobil - grup electrogen propus a fi dat în administrare Centrului Militar Județean Gorj 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
bun mobil 

Nr. 
buc 

Persoana 
juridica de 
la care se 

transmite în 
administrare 

bunul 

Persoana 
juridica la 
care se 

transmite în 
administrare 

bunul 

Caracteristici tehnice 

Anul 

dobândirii 

 

Valoare – 

lei 

(TVA 
inclus) 

1. Grup 
electrogen 
ECO 45 
carcasat 

 
1 

UAT – 
Județul Gorj 

prin 
Consiliul 
Județean 

Gorj 

Centrul 
Militar 

Județean 
Gorj 

- model diesel euro 5 = 4 
timpi 
- răcire motor = cu apă 
- combustibil = motorină 
- număr de faze = 3 
(alternativ, trifazat pe 4 
fire) 
- putere electrică în regim 
de intervenție 32 kW 
- tensiune 400V/230V 
- frecvență = 50Hz 
- factor de putere = 0,80 
- clasa de izolație = H 
- clasa de protecție = 
IP23 
- variația tensiunii: +/-1,5 
- reglare automata a 
tensiunii 
- sistem de eșapare izolat 
termic 
- sistem monitorizare și 
comandă 
-  tablou transfer sarcină 
(inversor sursă) 
- întrerupător protecție 
- capacitate rezervor = 
pentru minim 8 ore de 
funcționare 
- disjunctor și carcasă 
insonorizantă 
- nivel de zgomot 
garantat 85 dB; 
- nivel de zgomot 
măsurat 77 dB 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.188,72 
lei 

 
 

PREŞEDINTE,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
COSMIN-MIHAI POPESCU                                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a bunului mobil – grup 
electrogen,achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj 

 
 
 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a bunului 

mobil – grup electrogen, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al Județului 

Gorj pe anul 2018, la Cap. 60.02 „Apărare”, titlul 71.01.02 – „mașini, echipamente și mijloace de transport”, au 

fost prevăzute fonduri pentru achiziționarea unui grup electrogen 35-40 kVA la Centrul Militar Judeţean Gorj. 

Centrul Militar Județean Gorj este situat în municipiul Tg-Jiu, b-dul. Republicii, nr.13, fiind atestat ca proprietate 

publică a județului Gorj, la poziția II.2.B din H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările și completările ulterioare.   

În conformitate cu prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru 

apărare, cu modificările și completările ulterioare: „Consiliile judeţene/locale şi ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti sunt obligate să asigure centrelor militare din raza lor de activitate terenurile, localurile, instalaţiile de 

telecomunicaţii, sistemele şi serviciile informatice, autoturismele, alte dotări şi materiale, precum şi fondurile 

necesare desfăşurării activităţii specifice, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.” 

Necesitatea achiziționării grupului electrogen 35-40 KVA a fost fundamentată prin referatul nr. A-

1318/22.05.2018 întocmit de Centrul Militar Județean Gorj, fiind justificată de asigurarea funcționalității în situații 

de urgență a sistemului de comunicații, precum și a instalațiilor speciale destinate desfășurării activităților 

specifice. 

Achiziția bunului mobil – grup electrogen s-a realizat în baza Contractului de furnizare nr. 9440/13.07.2018, 

valoarea totală fiind de 28.188,72 lei (T.V.A. inclus). 

Prin procesul-verbal nr. 10160/01.08.2018 a fost recepționat bunul mobil – grup electrogen, iar prin procesul-verbal 

nr. 10194/02.08.2018 acesta a fost dat în exploatare către Centrul Militar Județean Gorj.  

Caracteristicile principale ale bunului mobil achiziționat sunt următoarele: 

- grup electrogen staționar diesel, model ECO 45 carcasat; 

- răcire motor = cu apă; 

- combustibil = motorină; 

- putere 32 kW; 

- tensiune 400 V/230 V; 

- turația nominală constantă 1500 RPM 

- nivel de zgomot garantat 85 dB; 

- nivel de zgomot măsurat 77 dB. 



Astfel, pentru asigurarea întreținerii și menținerii bunei funcționări a bunului mobil – grup electrogen, ce 

deservește imobilul în care își desfășoară activitatea Centrul Militar Județean Gorj, structură subordonată 

Consiliului Județean Gorj, cu drept de administrare, prin contractul nr. 4896/09.04.2015, se impune darea în 

administrare a acestui bun, prin încheierea, în acest sens, a unui contract de dare în administrare. 

Dreptul de dispoziție asupra bunului dat în administrare, aparține în exclusivitate Consiliului Județean Gorj, în 

exercitarea calității de titular al dreptului de proprietate publică/privată, urmând ca predarea efectivă să fie făcută 

prin protocol de predare-primire. 

Prin raportare la precizările de ordin juridic și situația de fapt prezentată, propun Consiliului Judeţean Gorj 

adoptarea proiectului de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a bunului mobil 

– grup electrogen,achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj, în forma prezentată.  

 

 

 

Inițiator, 
 
PREŞEDINTE 
Cosmin – Mihai Popescu 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului 
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a bunului mobil - grup electrogen, 
achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj 

        

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a bunului 

mobil – grup electrogen achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj. 

Fondurile necesare au fost prevăzute la Cap. 60.02 „Apărare”, titlul 71.01.02 – „mașini, echipamente și mijloace de 

transport”  și aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului 

propriu al Județului Gorj pe anul 2018. 

Achiziția bunului mobil – grup electrogen s-a realizat în baza Contractului de furnizare nr. 9440/13.07.2018, valoarea totală 

fiind de 28.188,72 lei (T.V.A. inclus), iar prin procesul-verbal nr. 10194/02.08.2018 acesta a fost dat în exploatare către 

Centrul Militar Județean Gorj.  

Temeiul legal ce a stat la baza întocmirii proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl constituie: 

- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. (b), (c) și (d), alin. 4, lit. (a), alin. 5, lit. (a), pct. 2, art. 119, art. 121, art. 123, alin 1 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

- Prevederile art. 858, art. 860, alin. 1 și 2, art. 861 – (3), art. 863, lit. f) și art. 867 – 870, 874, 875  din NCC;  

Având în vedere: 

 - Contractul nr. 9440/13.07.2018 privind furnizarea bunului mobil – grup electrogen; 

- Procesul verbal de recepţie nr. 10160/01.08.2018 a bunului mobil – grup electrogen; 

- Referatul nr. 10403/07.08.2018 întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport 

public județean, Serviciul investiții publice; 

apreciem că, proiectul de hotârâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a bunului mobil – grup 

electrogen,achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj a fost întocmit cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

Arhitect șef,     Director executiv,   Șef serviciu financiar-ontabilitate,  
Răus Daniel     Marcău Costel    Ungureanu Victoria     

  
 

          ,         
            
Întocmit, 
Bistreanu Andreea     


