
 

 

ROMÂNIA                          Proiect 

JUDEȚUL GORJ                                            AVIZAT ,  

CONSILIUL JUDEȚEAN           SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI,           

                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-

contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul 

propriu al Județului Gorj, destinate bunei desfășurări a activității acestei unități sanitare publice 

 

Consiliul Județean Gorj; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența 

patrimoniului și protecția mediului, 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 de sănătate și asistență socială; 

- Adresa nr. 4386/07.02.2020 a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 1748/07.02.2020; 

- Nota de fundamentare nr. 1759/07.02.2020 întocmită de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu general al 

Județului Gorj pe anul 2020;  

- Referatul de necesitate nr. 6167/06.05.2020 întocmit de Serviciul pentru transport public județean și 

activități suport din cadrul Direcției tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public 

județean; 

- Procesele-verbale de recepție nr. 13101/07.10.2020 și nr. 13102/07.10.2020; 

- Procesele-verbale de predare-primire nr. 13104/07.10.2020 și nr. 13105/07.10.2020: 

- Adresa nr. 31287/03.07.2020 a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 8883/08.07.2020; 

- Nota de fundamentare nr. 9006/10.07.2020 întocmită de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean; 

- Procesele-verbale de recepție nr. 14330/02.11.2020; 

- Procesele-verbale de predare-primire nr. 14324/02.11.2020 și nr. 14342/02.11.2020; 

- Prevederile art. 173, alin. 1, lit. d și alin. 5 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor 

aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 199, alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora autoritățile publice locale pot participa la finanțarea 

unor cheltuieli de administrare şi funcționare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, 

bunuri şi servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu 

echipamente medicale ale unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu 

această destinație în bugetele locale, 

 

În baza art. 182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența 

patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din 

bugetul propriu al Județului Gorj, destinate bunei desfășurări a activității acestei unități sanitare publice, 

având datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre. 



 

 

 

Art. 2 Predarea–primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între 

Consiliul Județean Gorj și Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu, prin reprezentanții legali, în termen de 

30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu va stabili modalitatea de administrare a acestora, începând 

cu data încheierii protocolului de predare-primire, prin raportare la reglementările legale în vigoare. 

 

Art. 4 În baza protocolului de predare-primire prevăzut la art. 2 se vor efectua operațiunile financiar-

contabile de scoatere din evidența contabilă a Consiliului Județean Gorj, respectiv de introducere în 

evidența contabilă a  Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a bunurilor mobile prevăzute la art. 1. 

 

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, 

Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

(2) Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj și Spitalul Județean de Urgență Târgu – 

Jiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

            PREȘEDINTE, 

      Cosmin-Mihai Popescu                                                                                          

                                                                                                                             

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                                                  

Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ____ 

Adoptată în ședința din _____________2020 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de _______consilieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ            

                                                                                  

 

                                                                                                          ANEXA  

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _____ din _______ 2020 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj,  

destinate bunei desfășurări a activității acestei unități sanitare publice 

 

 

 

 

NR. 

CRT

. 

DENUMIREA 

BUNULUI 

NR. 

BUC. 

SERIE ȘASIU PREȚ 

UNITAR 

- LEI- 

TVA – 

LEI - 

TOTAL CU 

TVA 

1. AMBULANȚĂ 

TIP A2  

1  VF7YCBNFC12N56284 

206.000,00 39.140,00 

 

245.140,00 

2. AMBULANȚĂ 

TIP A2  

1  VF7YCBNFC12N54585 

206.000,00  39.140,00 

 

245.140,00 

3. AUTOTURISM 

5 LOCURI 

1 UU1L5220064361851 

42.718,18 8116,46 

 

50.834,64 

 

 

 

 

 

 

 

      PREȘEDINTE, 

 Cosmin-Mihai Popescu                                                                                 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                               Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDEȚUL GORJ  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în 

evidența patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile 

achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj, destinate bunei desfășurări a activității acestei unități 

sanitare publice 

 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – 

Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri 

mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj, destinate bunei desfășurări a activității acestei 

unități sanitare publice. 

 

Prin adresa nr. 4386/07.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1748/07.02.2020, Spitalul 

Județean de Urgență Târgu Jiu a solicitat sprijin financiar pentru achiziționarea a două ambulanțe tip A2, 

din fondurile bugetului propriu al Județului Gorj, dotate cu minim 4 locuri pentru pacienți și targă. 

 

Necesitatea achiziționării celor 2 ambulanțe tip A2 a fost justificată de asigurarea transportului pacienților, 

care sunt internați în secțiile Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, la efectuarea consulturilor de 

specialitate, autovehiculul destinat acestei activități fiind insuficient pentru solicitările existente. 

 

Potrivit notei de fundamentare nr. 1759/07.02.2020 întocmită de Direcția tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean, s-a solicitat cuprinderea în proiectul pentru elaborarea 

bugetului propriu al județului Gorj, pe anul 2020, a sumei de 520,00 mii lei, pentru achiziționarea a două 

ambulanțe tip A2. 

 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr, 25/20.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu 

general al Județului Gorj pe anul 2020, a fost prevăzută suma de 520,00 mii lei, la cap. 66.02 – Sănătate, în 

scopul achiziției celor două ambulanțe tip A2.  

 

Precizăm faptul că bunurile mobile – ambulanțe tip A2 au fost achiziționate prin procedură de achiziție 

publică, fiind recepționate prin procesele-verbale nr. 13101 din 07.10.2020 și nr. 13102 din 07.10.2020 și 

date în exploatare Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, prin procesele-verbale de predare-primire nr. 

13104 din 07.10.2020 și nr. 13105 din 07.10.2020. 

 

De asemenea, prin adresa nr. 31287/03.07.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

8883/08.07.2020, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a solicitat sprijin financiar pentru achiziționarea 

unui autoturism cu 5 locuri, din fondurile bugetului propriu al Județului Gorj, pentru transportul probelor 

și personalului din cadrul Serviciului de Medicină legală Gorj în teritoriu, autovehiculul destinat acestei 

activități fiind insuficient pentru solicitările existente. 

 

Potrivit notei de fundamentare nr. 9006/10.07.2020 întocmită de Direcția tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean, s-a solicitat cuprinderea în proiectul pentru elaborarea 

bugetului propriu al județului Gorj, pe anul 2020, a sumei de 51.000,00 lei, pentru achiziționarea acestui 

autoturism. 

 

Astfel, prin hotărâre a Consiliului Județean Gorj s-a aprobat rectificarea propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2020, cu suma de suma de 51.000,00 lei mii lei, la cap. 66.02 – Sănătate, în scopul achiziției 

autoturismului cu 5 locuri. 

 

Precizăm faptul că bunul mobil – autoturism cu 5 locuri a fost achiziționate prin procedură de achiziție 

publică, fiind recepționate prin procesul-verbal nr. 14330 din 02.11.2020 și dat în exploatare Spitalului 



 

 

Județean de Urgență Târgu-Jiu, prin procesele-verbale de predare-primire nr. 14324 din 02.11.2020 și nr. 

14342 din 02.11.2020. 

 

Având în vedere destinația bunurilor mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj, respectiv 

buna desfășurare a activității acestei unități sanitare publice, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre ce 

vizează, în esență: 

 

- transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-

contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor, având datele de identificare prevăzute 

în Anexa la proiectul de hotărâre; 

- predarea–primirea bunurilor mobile pe bază de protocol încheiat între Consiliul Județean Gorj și 

Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu, prin reprezentanții legali, în termen de 30 de zile de la 

data adoptării hotărârii; 

- stabilirea de către Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu a modalității de administrare a bunurilor 

mobile transmise, începând cu data încheierii protocolului de predare-primire, prin raportare la 

reglementările legale în vigoare; 

- efectuarea operațiunilor financiar-contabile de scoatere din evidența contabilă a Consiliului 

Județean Gorj, respectiv de introducere în evidența contabilă a  Spitalului Județean de Urgență 

Târgu - Jiu a bunurilor mobile transmise. 

 

Prin raportare la precizările de ordin juridic și situația de fapt prezentată, propun adoptarea proiectului de 

hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența 

patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din 

bugetul propriu al Județului Gorj, destinate bunei desfășurări a activității acestei unități sanitare publice, în 

forma prezentată.  

 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE 

COSMIN – MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului 

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 transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul 

Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri 

mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj, destinate bunei desfășurări a activității 

acestei unități sanitare publice 

  

 

Scopul elaborării prezentului proiect de hotărâre îl constituie transmiterea din evidența 

patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Spitalului 

Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al 

Județului Gorj, destinate bunei desfășurări a activității acestei unități sanitare publice. 

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre este asigurat de prevederile: 

- art. 173, alin. 1, lit. d și alin. 5 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a 

bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 199, alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia autoritățile publice locale pot 

participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv cheltuieli 

de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, 

consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților 

sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație 

în bugetele locale. 

 

La întocmirea proiectului de hotărâre au fost avute în vedere: 

- Adresa nr. 4386/07.02.2020 a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 1748/07.02.2020; 

- Nota de fundamentare nr. 1759/07.02.2020 întocmită de Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură drumuri publice și transport public județean; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului 

propriu general al Județului Gorj pe anul 2020;  

- Referatul de necesitate nr. 6167/06.05.2020 întocmit de Serviciul pentru transport public 

județean și activități suport din cadrul Direcției tehnice, investiții, infrastructură drumuri 

publice şi transport public județean; 

- Procesele-verbale de recepție nr. 13101/07.10.2020 și nr. 13102/07.10.2020; 

- Procesele-verbale de predare-primire nr. 13104/07.10.2020 și nr. 13105/07.10.2020: 

- Adresa nr. 31287/03.07.2020 a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 8883/08.07.2020; 

- Nota de fundamentare nr. 9006/10.07.2020 întocmită de Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură drumuri publice și transport public județean; 

- Procesele-verbale de recepție nr. 14330/02.11.2020; 

- Procesele-verbale de predare-primire nr. 14324/02.11.2020 și nr. 14342/02.11.2020. 



 

 

 

Față de aceste motive, proiectul de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-

contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj, 

destinate bunei desfășurări a activității acestei unități sanitare publice a fost întocmit cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în 

forma prezentată. 

  
       
Arhitect șef,           Director executiv,     Director executiv,            Director executiv,              

Răus Daniel            Marcău Costel                  Ungureanu Victoria        Cimpoieru Cornel-Lucian 

 

                  

 

 

     

  

      

 

 


