
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 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 
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Adoptată în ședința din _____________2021 
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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 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  

 
 
 
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 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. 
 
Având în vedere atât evoluția situației epidemiologice internaționale cât și pe teritoriul României, cu luarea în 
considerare a importanței la nivel județean de gestionare a crizei sanitare COVID-19, respectiv aplicării tuturor 
măsurilor necesare pentru limitarea efectelor răspândirii virusului, la solicitarea conducerii Spitalului Județean de 
Urgență Târgu – Jiu au fost achiziționate cinci containere modulare (6000 x 2400 x 2700 mm) dotate  cu grup sanitar 
complet utilat, instalație de aer condiționat și convector. 
 
Prin achiziția celor cinci containere modulare (6000 x 2400 x 2700 mm) dotate  cu grup sanitar complet utilat, instalație 
de aer condiționat și convector-5 bucăți” s-a urmărit creșterea eficienței activității Spitalului Județean de Urgență Târgu 
Jiu, precum și reducerea costurilor corespunzătoare. 
 
Totodată, pentru asigurarea respectării procedurilor impuse pentru efectuarea triajului pacienților ce se vor prezenta 
la Camerele de gardă din locațiile spitalului, cât și pentru utilizarea acestora ca izolatoare pentru pacienții cu suspiciuni 
sau confirmați ca fiind infectați cu coronavirus Covid-19, s-a identificat necesitatea şi oportunitatea de achiziţie a cinci 
containere modulare dotate cu grup sanitar complet utilat, instalație de aer condiționat și convector. 
 
Bunurile mobile – mijloace fixe ”Container modular (6000 x 2400 x 2700 mm) dotate cu grup sanitar complet utilat, 
instalație de aer condiționat și convector-5 bucăți”,  au fost înregistrate, potrivit legii, în evidenţa patrimonială a Judeţului 
Gorj, respectiv domeniul privat al judeţului, consacrându-le astfel un regim juridic identic cu al celorlalte bunuri aflate 
în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 
 
În data de 25.03.2020, a fost efectuată recepția produselor, dotărilor achiziționate din bugetul local al județului Gorj, 
fiind încheiat procesul-verbal înregistrat sub nr.1/4163/25.03.2020. 
 
Ținând cont de utilitatea declarată a containerelor modulare, după efectuarea recepției s-a procedat la predarea 
posesiei/folosinței în favoarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, în baza procesului-verbal de predare-primire 
înregistrat la Consiliul Județean sub nr.4533/31.03.2020, respectiv Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu sub 
nr.11212/31.03.2020. 
 
Menționăm faptul că, se poate iniția procedura  legală de transmitere 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” , din evidența contabilă a Consiliului Județean Gorj, în evidența contabilă a Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice. 
 
În acest sens, Consiliul Județean Gorj a transmis adresa înregistrată sub nr.18216/10.11.2021 către Spitalul Județean 
De Urgență Târgu-Jiu prin care a solicitat acordul pentru transmiterea fără plată din evidența contabilă a bunurilor 
mobile – mijloace fixe în cauză. 
 



 
 
Prin adresa nr.42201/12.11.2021, înregistrată la Consilul Județean sub nr.18412/12.11.2021, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu a transmis acordul pentru transmiterea fără plată a bunurilor mobile – mijloace fixe din contabilitatea 
Consiliului Județean Gorj, în contabilitatea proprie. 
În baza celor două adrese, a fost întocmit Referatul nr.18638/17.11.2021 de către Direcția urbanism, amenajarea 
teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului, având ca obiect disponibilizarea bunurilor mobile – mijloace 
fixe. 
  
 
 
Luând în considerare destinația bunurilor mobile – mijloace fixe achiziționate din bugetul local al județului Gorj, s-a 
elaborat prezentul proiect de hotărâre, având ca scop: 
  

- 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 constând în ”Containere modulare 
(6000 x 2400 x 2700 mm) dotate cu grup sanitar complet utilat, instalație de aer condiționat și convector-5 
bucăți”, 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 15 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 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”, în forma prezentată.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIȚIATOR, 
PREȘEDINTE 

 COSMIN – MIHAI POPESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

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 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, cu respectarea prevederilor din H.G. nr. 841/1995 
privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 

Având în vedere atât evoluția situației epidemiologice internaționale cât și pe teritoriul României, cu luarea în 
considerare a importanței la nivel județean de gestionare a crizei sanitare COVID-19, respectiv aplicării tuturor 
măsurilor necesare pentru limitarea efectelor răspândirii virusului, la solicitarea conducerii Spitalului Județean de 
Urgență Târgu – Jiu au fost achiziționate cinci containere modulare (6000 x 2400 x 2700 mm) dotate  cu grup sanitar 
complet utilat, instalație de aer condiționat și convector. 
 
Prin achiziția celor cinci containere modulare (6000 x 2400 x 2700 mm) dotate  cu grup sanitar complet utilat, instalație 
de aer condiționat și convector-5 bucăți” s-a urmărit creșterea eficienței activității Spitalului Județean de Urgență Târgu 
Jiu, precum și reducerea costurilor corespunzătoare. 
 
Totodată, pentru asigurarea respectării procedurilor impuse pentru efectuarea triajului pacienților ce se vor prezenta 
la Camerele de gardă din locațiile spitalului, cât și pentru utilizarea acestora ca izolatoare pentru pacienții cu suspiciuni 
sau confirmați ca fiind infectați cu coronavirus Covid-19, s-a identificat necesitatea şi oportunitatea de achiziţie a cinci 
containere modulare dotate cu grup sanitar complet utilat, instalație de aer condiționat și convector. 
 
Bunurile mobile – mijloace fixe ”Container modular (6000 x 2400 x 2700 mm) dotate cu grup sanitar complet utilat, 
instalație de aer condiționat și convector-5 bucăți”,  au fost înregistrate, potrivit legii, în evidenţa patrimonială a Judeţului 
Gorj, respectiv domeniul privat al judeţului, consacrându-le astfel un regim juridic identic cu al celorlalte bunuri aflate 
în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 
 
În data de 25.03.2020, a fost efectuată recepția produselor, dotărilor achiziționate din bugetul local al județului Gorj, 
fiind încheiat procesul-verbal înregistrat sub nr.1/4163/25.03.2020. 
 
Ținând cont de utilitatea declarată a containerelor modulare, după efectuarea recepției s-a procedat la predarea 
posesiei/folosinței în favoarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, în baza procesului-verbal de predare-primire 
înregistrat la Consiliul Județean sub nr.4533/31.03.2020, respectiv Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu sub 
nr.11212/31.03.2020. 
 
Menționăm faptul că, se poate iniția procedura  legală de transmitere 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” , din evidența contabilă a Consiliului Județean Gorj, în evidența contabilă a Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice. 



 
 
 
Prin adresa nr.18216/10.11.2021, întocmită de Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități 
publice, proiecte și programe naționale, s-a inițiat procedura  legală de transmitere fără plată a bunurilor mobile – 
mijloace fixe, din evidența contabilă a Consiliului Județean Gorj, în evidența contabilă a Spitalului Județean de Urgență 
Târgu-Jiu, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Potrivit art. 1 din Anexa nr. 1 la H.G nr. 841/1995 - CONDIŢIILE ŞI PROCEDURILE de transmitere, fără plată, de la o 
instituţie publică la altă instituţie publică a unor bunuri aflate în stare de funcţionare- :  
„Pot fi transmise, fără plată, orice fel de bunuri aflate în stare de funcţionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă 
acestea nu mai sunt necesare instituţiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de altă 
instituţie publică sau dacă, potrivit reglementărilor în vigoare, instituţia nu mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv.”  
   
În acest sens, în baza prevederilor art 2 din anexa menționată, s-a procedat la întocmirea adresei nr.18216/10.11.2021, 
prin care s-a solicitat acordul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu pentru 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”. 
 
Prin adresa nr.42201/12.11.2021, înregistrată la Consilul Județean sub nr.18412/12.11.2021, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu a transmis acordul pentru 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” din contabilitatea Consiliului Județean Gorj, în contabilitatea proprie. 
În baza celor două adrese, a fost întocmit Referatul nr.18638/17.11.2021 de către Direcția urbanism, amenajarea 
teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului , prin care s-a fundamentat necesitatea disponibilizării bunurilor 
mobile – mijloace fixe.  
 
Temeiul legal avut în vedere la întocmirea proiectului de hotărâre îl constituie: 

- 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 - Anexa nr. 1 la H.G nr. 841/1995 - CONDIŢIILE ŞI 
PROCEDURILE de transmitere, fără plată, de la o instituţie publică la altă instituţie publică a unor bunuri aflate în 
stare de funcţionare. 

 
De asemenea, au fost avute în vedere și următoarele documente: 
 
-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. 

 
Față de cele prezentate, propunem 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 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 buc., în forma prezentată. 
  
     



 Arhitect șef,                       Director executiv,                   Director executiv             
 Cămui Alexandru-Mircea             Ungureanu Victoria                 Marcău Costel    
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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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