
 

ROMÂNIA   
JUDEȚUL GORJ         
CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

                                                                                               
  

 
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu - locația str. Tudor Vladimirescu” 

 
Consiliul Județean Gorj: 
Având în vedere: 

- Referatul  de aprobare a proiectului de hotărâre; 
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  
- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 
- Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport 

public județean, Direcția managementul proiectelor şi relații externe, 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 81 din 26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu - locația str. Tudor 
Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 135 din 18.07.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. Tudor 
Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice a 
obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. Tudor 
Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 176 din 17.10.2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 171 
din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție „Reabilitarea 
energetică a Spitalului Județean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a 
Spitalului Județean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Contractul de finanțare nr. 2231 din 06.06.2018 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 U.A.T.-Județul Gorj, în 
calitate de beneficiar; 

- Memoriul proiectantului referitor la necorelarea documentației DALI-audit energetic,  expertiză tehnică și 
documentația tehnico-economică faza PT, întocmit de prestatorul de servicii, desemnat în baza Contractului nr. 
5665/02.05.2019, având ca obiect servicii de proiectare (faza PT, DDE, DTAC) și asistență tehnică din partea 
proiectantului; 

- Memoriul Echipei de Implementarea a Proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu 
Jiu-locaţia str. Tudor Vladimirescu”, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr.276 
din 06.06.2018; 

- Referatul nr. 5362 din 19.11.2020 privind verificarea documentației tehnico-economice – faza P.T., D.D.E., 
D.T.A.C. pentru implementarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu-
locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

- Avizul nr. 15/2020 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, privind 
obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. Tudor 
Vladimirescu”; 

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

- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 



 

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, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică 
a Spitalului Județean de Urgenţă Târgu-Jiu-locaţia str. Tudor Vladimirescu”, prevăzuți în anexa, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1), este în cuantum de 33.852,302 mii lei, (inclusiv 
TVA), din care valoare pentru construcții și montaj este de 26.297,304 mii lei (inclusiv T.V.A.). 

  (3) Durata de realizare a investiției este de 16 luni. 
 

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj, Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar 
Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  
CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 166 
Adoptată în ședința din 25.11.2020 
cu un număr de 28 voturi din  
totalul numărului de consilieri. 
 
 



 

R O M Â N I A                      
JUDEȚUL GORJ                                                          Anexa la H.C.J. nr. 166 din 25.11.2020 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

INDICATORI 
TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI 

pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență  
Târgu-Jiu – locația - str. Tudor Vladimirescu” 

 
 
 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:             33.852,302 mii lei; 
    Din care C+M (inclusiv T.V.A.):             26.297,304 mii lei. 
 

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M), inclusiv TVA: 
    Anul I:                          25.389,227/19.722,978 mii lei; 
    Anul II:                         8.463,075/6.574,326 mii lei.                        
                       

3. Durata de realizare:                 16 luni. 
 

4. Capacități (în unități fizice): 
- suprafață construită supusă reabilitării energetice: 
- suprafață construită desfășurată reabilitată energetic:  

4.237 mp; 
12.469 mp; 

- sistem instalație încălzire: 1 buc; 
- sistem alternativ de producere a energiei termice: 
- sistem de management energetic integrat:     
 

1 buc; 
1 buc, 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 


