
ROMÂNIA   
JUDEŢUL GORJ        
CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 
AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind aprobarea proiectului 
„Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” 

și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare 
 

Proiect - „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif  Keber”  
Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
Prioritatea de Investiții 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 
Apel de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1 

 
Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre; 
- Raportul de specialitate 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 buget - finanțe; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 
- Prevederile art. 87, coroborat cu art. 173 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. __ din 28.11.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif  Keber”;  
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.2016 privind aprobarea proiectului ”Conservarea, restaurarea și 

valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Prevederile Contractului de finanțare nr. 170 din 11.07.2017, semnat 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; 

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

 
În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. I. Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, restaurarea și 
valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează:  
”Se aprobă valoarea totală a proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, în 
cuantum de 2.573.937,91 lei (inclusiv TVA)”. 
 
Art. II. Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, restaurarea și 
valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: ”Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. - Județul Gorj în cuantum de  835.634,68 lei (inclusiv 
TVA), din care: 

- 800.159,10 lei (inclusiv TVA)  - cheltuieli neeligibile; 
- 35.475,58 lei (inclusiv TVA) - cheltuieli eligibile, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea 

proiectului”. 
 

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, 
restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”  rămân neschimbate. 
 
Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică compartimentelor de resort din aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Instituției 
Prefectului-Județul Gorj.   
 

PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
Nr. _____ 
Adoptată în ședința din 28.11.2019 
Cu un număr de ____ voturi 
Din totalul numărului de consilieri 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

REFERATUL DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind aprobarea 
proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” 

și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare 
 

Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif  Keber”  a 
fost depus spre finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
Investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, 
Programul Operațional Regional 2014-2020. 
 
Obiectivul general al proiectului vizează „impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și 
valorificarea patrimoniului cultural local - Casa Memorială Iosif Keber”, iar principalele activități care se 
vor realiza prin acest proiect sunt: lucrări de consolidare și restaurare a clădirii; lucrări de finisaje interioare, 
pardoseli, zugrăveli, decorațiuni; lucrări de refacere împrejmuire incintă; lucrări de intervenție la fațade, 
acoperiș și învelitoare; lucrări de instalații; crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități; iluminat 
arhitectural pentru punerea în valoare a monumentului istoric; lucrări de amenajare a curții exterioare; 
activități de audit financiar extern; activități de marketing și promovare a obiectivului istoric; activități de 
informare și publicitate. 
 
Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, 
cod SMIS 116188, proiect în curs de derulare, se implementează în baza contractului de finanțare nr. 170 din 
11.07.2017, semnat 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. 
 
La data depunerii spre finanțare a proiectului, conform prevederilor art. 164, alin. (1) din Legea 53/2003 - 
Codul Muncii  „Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de 
muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor. În cazul în 
care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar 
se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit 
programului legal de lucru aprobat”. 
 
Potrivit prevederilor art. 71, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative 
și prorogarea unor termene, „Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 
2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în 
bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru 
în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”.    
 
Astfel, executantul lucrărilor a solicitat, prin adresa nr. 123/31.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 
sub nr.15303/01.11.2019, actualizarea valorii manoperei aferentă lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 
71 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și 
a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 
potrivit căreia, începând cu anul 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 3.000 
lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 
lei/oră.   
 
 
 
 



 
 
De asemenea, conform devizului general (revizuit) privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiție „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” 
valoarea investiției este de 2.484.678,00 lei (inclusiv TVA), la care se adaugă suma de 89.259,91 lei  (inclusiv 
TVA) contravaloarea serviciilor de informare și publicitate și audit financiar extern. 
 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 
22.11.2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a 
Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, 
prin actualizarea valorii totale a proiectului și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia. 
 
Valoarea totală a proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei 
memoriale Iosif Keber” este de 2.573.937,91 lei (inclusiv TVA), din care: 
- 1.738.303,23 lei (inclusiv TVA) – valoare eligibilă (finanțare nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT); 
- 35.475,58 lei (inclusiv TVA) – contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile (reprezentând 2%); 
- 800.159,10 lei (inclusiv TVA)  –  contribuția U.A.T-Județul Gorj la cheltuieli neeligibile. 
 
Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor 
legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. 

 
INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu 

  



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcția managementul proiectelor și relații externe  
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 
Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean 
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind aprobarea 
proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” 

și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare 
 
 
Cadrul legal general de reglementare este asigurat de: 

- prevederile art. 87, coroborat cu art. 173 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- prevederile art. 45, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: „în vederea protejării monumentelor istorice și a 
respectării prevederilor legale în acest domeniu autoritățile administrației publice locale au următoarele 
atribuții” (…); iau măsurile tehnice și administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor 
istorice”;   

- lista monumentelor istorice 2015 din județul Gorj, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 
2828/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind 
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările 
ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.2016 privind aprobarea proiectului 
”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Contractului de finanțare nr. 170 din 11.07.2017, semnat 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; 

- prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene. 
 
Executantul lucrărilor a solicitat, prin adresa nr. 123/31.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 
nr.15303/01.11.2019, actualizarea valorii manoperei aferentă lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 71 
din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 
potrivit căreia, începând cu anul 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 3.000 
lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 
lei/oră.   
 
De asemenea, conform devizului general (revizuit) privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiție „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” 
valoarea investiției este de 2.484.678,00 lei (inclusiv TVA), la care se adaugă suma de 89.259,91 lei  (inclusiv 
TVA) contravaloarea serviciilor de informare și publicitate și audit financiar extern. 
 
Valoarea totală a proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei 
memoriale Iosif Keber” este de 2.573.937,91 lei (inclusiv TVA), din care: 
- 1.738.303,23 lei (inclusiv TVA) - valoare eligibilă (finanțare nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT); 
- 35.475,58 lei (inclusiv TVA) - contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile (reprezentând 2%); 
- 800.159,10 lei (inclusiv TVA) - contribuția U.A.T-Județul Gorj la cheltuieli neeligibile. 



 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 
22.11.2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a 
Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, 
prin actualizarea valorii totale a  proiectului și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia. 
 
În vederea implementării proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei 
memoriale Iosif Keber”, în condițiile și termenele asumate prin semnarea Contractului de finanțare nr. 170 
din 11.07.2017, considerăm că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor legale, 
drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 
 

Direcția managementul  
proiectelor și relații externe 

Direcția tehnică, investiții, 
infrastructură drumuri publice și 

transport public județean 

Direcția juridică, dezvoltarea 
capacității administrative și 

achiziții publice 

Direcția buget, finanțe, 
monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, 
proiecte și programe naționale 

 
Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia 
 

 
Director executiv, 

Cimpoieru Cornel-Lucian 

 
Director executiv, 

Marcău Costel 

 
Director executiv, 
Ungureanu Victoria 

 Director executiv adjunct, 
Bajmatără George-Cosmin  
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