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JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

HOTĂRÂRE  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea 

eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, finanțat în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru 

eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată 

sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice 

 

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 specialitate comun întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport 

public județean, Direcția managementul proiectelor și relații externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative, achiziții publice și patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

 Prevederile art. 173, alin. 1, lit. d), corelat cu art. 173, alin. 5, lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Planul Național de Redresare și Reziliență al României; 

 Prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicării finanțării prin fonduri europene aferente Planului 

Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, 

PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea 

eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, în vederea depunerii 

acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 

2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea 

B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică 

moderată a clădirilor publice; 

 Prevederile Contractului de finanțare nr. 73760/23.06.2022 semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT 

Județul Gorj, în calitate de beneficiar; 

 Devizul general pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”; 

 Avizul nr. 17/2022 al Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Gorj privind obiectivul de investiție 

„Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”; 

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 213 din 28.09.2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. 

Progresului, nr. 18”. 

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

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice 

a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, finanțat în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență 

energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, se modifică după 

cum urmează: 

  
Art. I  Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu 

Jiu, str. Progresului, nr. 18”, nr. C5-B2.1. a-533, în sumă de 23.931.125,00 lei (fără TVA), din care:  
 

 
 



- 23.307.825,00 lei (fără TVA), reprezentând cheltuieli eligibile, formate din suma de 23.121.921,90 lei 

(valoarea eligibilă din PNRR, potrivit Contractului de finanțare nr. 73759/23.06.2022) și suma de 

185.903,10 lei (diferență cheltuieli suplimentare rezultate din Devizul general al investiției la faza 

Studiului de fezabilitate); 
- 623.300,00 lei (fără TVA), reprezentând cheltuieli neeligibile. 

 

Art. II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 21.04.2022 privind aprobarea proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, rămân 

neschimbate. 

 

Art. III. Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj, Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 214 

Adoptată în ședința din 28.09..2022 

Cu un număr de 29 de voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 

 

 

 



 


