
ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 

H O T Ă R Â R E  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea proiectului   

„Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 
Proiect:  „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”  

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  

Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  

Obiectiv Specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu 

Apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI şi POR/10/2017/10/10.1b/BI   

 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe, 

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 pentru sănătate și asistență socială; 

- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea proiectului  „Extindere și 

dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Contractul de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, 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 Județul Gorj, în calitate de beneficiar; 

- Avizul nr. 6 / 2021 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, 

emis pentru obiectivul de investiție „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu–Jiu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 163/28.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 71 din 04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a 

fi realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 76 din 27.06.2019 

- Prevederile art. 87, coroborat cu art. 173 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;  

- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336 din 

21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 

15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente 

materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări 

finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. I. Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea proiectului  

„Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de 

proiect, se modifică după cum urmează:  

«Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu–Jiu”, în cuantum de 9.198.638,38 lei (inclusiv TVA)». 

 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea 

proiectului  „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor 

legate de proiect rămân neschimbate. 

 

Art. III. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL JUDEȚULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 167 

Adoptată în ședința din 28.10.2021 

cu un număr de 32 de voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

 


