
 
ROMÂNIA          
JUDEȚUL GORJ                                                       
CONSILIUL JUDEȚEAN                              

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

Județean de Urgență Târgu-Jiu a bunurilor mobile – mijloace fixe ”Container modular (6000 x 2400 x 2700 mm) dotat cu grup 
sanitar complet utilat, instalație de aer condiționat și convector-5 bucăți”, achiziționate din bugetul local al județului Gorj  

 

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 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 Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu nr.8185/09.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
3201/09.03.2020 prin care se solicită sprijin cu privire la alocarea fondurilor necesare pentru achiziționarea a 5 
containere modulare (dotate cu grup sanitar complet utilat, instalație cu aer condiționat și convector); 
-Referatul de necesitate nr.3241/10.03.2020 privind achiziția a cinci containere modulare dotate cu grup sanitar 
complet utilat, instalație de aer condiționat și convector; 
-Hotărârea Consiliului Județean nr.44/10.03.2020 privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al județului Gorj pe anul 2020; 
-Contractul de furnizare nr.3343/11.03.2020 încheiat de Consiliul Județean Gorj cu S.C. PALMEX CM S.R.L., având 
ca obiect: Furnizare produse, respectiv, să vândă, să livreze și să monteze produsele - ”Container modular (6000 x 
2400 x 2700 mm) dotat cu grup sanitar complet utilat, instalație de aer condiționat și convector-5 bucăți”; 
-Procesul-verbal de recepție produse nr.1/4163/25.03.2020 – Containere modulare (6000 x 2400 x 2700 mm) dotate 
cu grup sanitar complet utilat, instalație de aer condiționat și convector-5 bucăți; 
-Procesul-verbal de predare-primire înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr.4533/31.03.2020, respectiv la Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-Jiu sub nr.11212/31.03.2020, privind predarea posesiei și folosinței unor bunuri mobile 
(mijloace fixe) - ”Container modular (6000 x 2400 x 2700 mm) dotat cu grup sanitar complet utilat, instalație de aer 
condiționat și convector-5 bucăți”, către Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu ; 
-Adresa nr.18216/10.11.2021 a Consiliului Județean Gorj, înregistrată la Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu sub 
nr.42121/11.11.2021, prin care se solicită acordul cu privire la transmiterea fără plată a unor bunuri mobile (mijloace 
fixe)  - ”Container modular (6000 x 2400 x 2700 mm) dotat cu grup sanitar complet utilat, instalație de aer condiționat 
și convector-5 bucăți”, din proprietatea/gestiunea Consiliului Județean Gorj către Spitalul Județean de Urgență Târgu 
– Jiu, conform prevederilor pct. 1 din Anexa nr. 1 – Condiții și proceduri la H.G. 841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, actualizată; 
-Adresa nr.42201/12.11.2021 a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 
nr.18412/12.11.2021, prin care se comunică acordul cu privire la transmiterea fără plată a bunurilor mobile (mijloace 
fixe)  - ”Container modular (6000 x 2400 x 2700 mm) dotat cu grup sanitar complet utilat, instalație de aer condiționat 
și convector-5 bucăți”, conform prevederilor H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de 
valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, actualizată; 
- Referatul de disponibilizare a bunurilor mobile – mijloace fixe ”Container modular (6000 x 2400 x 2700 mm) dotat 
cu grup sanitar complet utilat, instalație de aer condiționat și convector-5 bucăți”, din bugetul local al județului Gorj 
nr.18638/17.11.2021 întocmit de Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția 
mediului; 
- 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; 
- 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; 
 
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, 

 



 
 

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 bunurilor mobile – mijloace fixe ”Container modular (6000 x 
2400 x 2700 mm) dotat cu grup sanitar complet utilat, instalație de aer condiționat și convector-5 bucăți”, evidențiate 
în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 - Predarea–primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între U.A.T. – 
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj și Spitalul Județean de Urgență Târgu -Jiu, prin reprezentanții legali, în 
termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
Art. 3 - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu va stabili ulterior 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 conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-
Jiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 

          
 
 
 
 
      PREȘEDINTE,                 CONTRASEMNEAZĂ, 
Cosmin-Mihai Popescu                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                                                                                                                 
                                                                                                 Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 182 
Adoptată în ședința din 25.11.2021 
Cu un număr de 31 voturi 
Din totalul numărului de consilieri 
 



 
 

ROMÂNIA                             
JUDEȚUL GORJ                                                ANEXA                                 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                            la HCJ nr. 182 din 25.11.2021 

                                                         

 

 

 

                           

DATE DE IDENTIFICARE 

 a bunurilor mobile – mijloace fixe ”Container modular (6000 x 2400 x 2700 mm) dotat cu grup sanitar complet 
utilat, instalație de aer condiționat și convector-5 bucăți”, achiziționate din bugetul local al județului Gorj  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE,               CONTRASEMNEAZĂ,  
Cosmin-Mihai Popescu                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                                  Rădulea-Zamfirescu Cristina-Eelena 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire UM Cant. 
 

Cod 
 

 
Data  

intrare 
 

Preț unitar 

                       
Valoare 

   (lei cu TVA) 
 

Valoare rămasă 
de amortizat în 

2021 

1 
Container modular 
(6000X2400X2700 mm) 

Buc 
 

1 
1013/S 

 
2020 

 
21.896,00 

 
21.896,00 18.854,80 

 

2 
Container modular 
(6000X2400X2700 mm) 

Buc 
1 

1014 
 

2020 21.896,00 21.896,00 18.854,80 

3 
Container modular 
(6000X2400X2700 mm) 

Buc 
1 

1015/S 
 

2020 21.896,00 21.896,00 18.854,80 

4 
Container modular 
(6000X2400X2700 mm) 

Buc 
1 

1016/S 
 

2020 21.896,00 21.896,00 18.854,80 

5 
Container modular 
(6000X2400X2700 mm) 

Buc 
1 

1017/S 
 

2020 21.896,00 21.896,00 18.854,80 

 TOTAL     109.480,00 109.480,00 94.274,00 
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