
ROMÂNIA                    Proiect, 
JUDEŢUL GORJ                                              AVIZAT ,                                 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                     SECRETAR  AL JUDEŢULUI,             
                                                                                   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

HOTĂRÂRE 
privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu  

a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj 
Având în vedere:  
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;  
- Raportul de specialitate comun al Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului, Direcției 
tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 
achiziții publice și Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;  
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 
- Nota de fundamentare nr. 409/10.01.2018 întocmită de Serviciul investiții publice din cadrul Direcției tehnice, investiții, 
infrastructură drumuri publice și transport public județean; 
- Referatul de necesitate nr. 256/02.10.2018 al Secției Gastroenterologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 
2018;  
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 137 din 29.10.2018 privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 
2018;  
- Procesele-verbale de recepție nr. 10520 din 09.08.2018, nr. 10525 din 09.08.2018, nr. 10521 din 09.08.2018, nr. 10522 din 
09.08.2018, nr. 10523 din 09.08.2018, nr. 11306 din 30.08.2018, nr. 10527 din 09.08.2018, nr. 14622 din 31.10.2018, nr. 14621 din 
31.10.2018, nr. 14618 din 31.10.2018, nr. 16118 din 27.11.2018, nr. 16119 din 27.11.2018, nr. 16120 din 27.11.2018, nr. 14620 din 
31.10.2018, nr. 14617 din 31.10.2018, nr. 17493 din 19.12.2018, nr. 14619 din 31.10.2018, nr. 17495 din 19.12.2018, nr. 17496 din 
19.12.2018, nr. 3769 din 20.03.2019, nr. 699 din 16.01.2019 nr. 17496 din 19.12.2018, nr. 698 din 16.01.2019, nr. 17803 din 
28.12.2018, 5635 din 25.04.2019; 
- Procesele-verbale de dare în exploatare nr. 10530 din 09.08.2018, nr. 10531 din 19.08.2018, nr. 10532 din 09.08.2018, nr. 10533 
din 09.08.2018, nr. 10534 din 09.08.2018, nr. 11352 din 31.08.2018, nr. 10535 din 09.08.2018, nr. 14970 din 06.11.2018, nr. 14971 
din 06.11.2018, nr. 16175 din 28.11.2018, nr. 16177 din 28.11.2018, nr. 16176 din 28.11.2018, nr. 14972 din 06.11.2018, nr. 14973 
din 06.11.2018, nr. 14974 din 06.11.2018, nr. 17527 din 19.12.2018, nr. 14975 din 06.12.2018, nr. 17528 din 19.12.2018, nr. 17529 
din 19.12.2018, nr. 819 din 18.01.2019, nr. 17804 din 28.12.2018, nr. 3770 din 20.03.2019, nr. 820 din 18.01.2019; nr. 5660 din 
25.04.2019. 
- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. (b), (c) și (d), alin. 4, lit. (a), alin. 5, lit. (a), pct. 3, art. 119, art. 121, art. 123, alin 1 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 3, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;   
- Prevederile art. 858, art. 860, alin. 1 și 2, art. 861 – (3), art. 863, lit. f) și art. 867 – 870, 874, 875  din NCC;  
 
În baza prevederilor art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
 şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu, a unor bunuri mobile 
achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj, având datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Darea în administrare (folosință gratuită) a bunurilor mobile, achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj se va realiza 
prin contract de dare în administrare încheiat între U.A.T. – Județul Gorj şi Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu. 
Art. 3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj să semneze, în numele și pe seama Județului Gorj, contractul de 
dare în administrare. 
Art. 4 Dreptul de dispoziție asupra bunurilor mobile date în administrare aparține în exclusivitate Consiliului Județean Gorj, în 
exercitarea calității de titular al dreptului de proprietate. 
Art. 5 Predarea - preluarea în administrare (folosință gratuită) a bunurilor mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj se 
va face prin protocol de predare-primire, în termen de 30 zile de la data aprobării prezentei hotărâri. 
Art. 6 (1) Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj și Spitalului Județean de 
Urgență Târgu - Jiu. 
          (2) Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

 PREŞEDINTE,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
 COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

                                Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
Nr.__________,  

 adoptată în şedinţa din __________2019   
             cu un număr de _______________ voturi 

din totalul numărului de consilieri______ 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ            
                                                                                                                                 ANEXA  

la H.C.J. Gorj nr. _____ din _______ 2019 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilori mobile,achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj 
ce vor fi date în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu,  

 

 

INSTRUMENTAR MEDICAL - LOTUL NR. 1 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA BUNULUI NR. BUC. VALOARE – LEI- (FĂRĂ 
TVA) 

VALOARE - LEI- 
(CU TVA) 

1 Trusă chirurgie  1 53.780,00 63.998,20 

2 Cutie instrumentar ORL   2 125.340,00 149.154,60 

3 Trusă instrumentar pentru chiuretaj  12 48.012,00 57.134,28 

4 Trusă instrumentar mici intervenții   3 18.192,00 21.648,48 

5 Trusă chiuretaj post-partum   3 14.856,00 17.678,64 

6 Trusă chirurgicală ortopedie  3 25.950,00 30.880,50 

7 Trusă chirurgie pediatrică  1 144.440,00 171.883,60 

8 Trusă urgențe oftalmologice  1 7.785,00 9.264,15 

9 Trusă cataractă + glaucom 1 18.490,00 22.003,10 

10 Trusă urgențe pleoape  1 13.445,00 15.999,55 

 TOTAL  470.290,00 559.645,10 

 
INSTRUMENTAR MEDICAL - LOTUL NR. 2 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA BUNULUI NR. BUC. VALOARE – LEI- 
(FĂRĂ TVA) 

VALOARE - LEI- 
(CU TVA) 

1 Trusă apendicectomie 8 57.920,00 68.924,80 

2 Trusă chirurgie pt. colecist/stomac 3 26.700,00 31.773,00 

3 Trusă chirurgie depărtător Gosset 2 2.375.48,00 2.826,82 

4 Trusă chirurgie vasculară 1 20.650,00 24.573,50 

5 Trusă chirurgicală sală operație 10 267.500,00 318.325,00 

6 Trusă consultații ginecologice 4 8.458,12 10.065,16 

 TOTAL  383.603,60 456.488,28 

 
INSTRUMENTAR MEDICAL - LOTUL NR. 3 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA BUNULUI NR. BUC. VALOARE – LEI- 
(FĂRĂ TVA) 

VALOARE - LEI- 
(CU TVA) 

1 Trusă instrumentar pansamente aseptice 4 6.400,00 7.616,00 

2 Trusă depărtătoare lombă + vezică  1 3.500,00 4.165,00 

3 Trusă chirurgicală aparat urinar superior 1 15.165,00 18.046,35 

4 Trusă chirurgicală aparat urinar  inferior 1 4.505,00  5.360,95 

5 Trusă chirurgicală pansamente  1 7.750,00 9.222,50 

6 Gazcromatograf  1 249.000,00 296.310,00  

7 Aparat de electrochirurgie cu radio frecvență 1 130.000,00 154.700,00 

 TOTAL  416.320,00 495.420,80 

 
ECHIPAMENT MEDICAL 
                                                                

NR. 
CRT. 

DENUMIREA BUNULUI NR. BUC. VALOARE – LEI- 
(FĂRĂ TVA) 

VALOARE - LEI- 
(CU TVA) 

1 Ecograf DOPPLER color 3D (model Mindray DC 80)  1 179.902,00  214.083,38  

 TOTAL  179.902,00 214.083,38 

 
 
PREŞEDINTE,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

                  CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 

 



JUDEȚUL GORJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu 
a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj 

 
 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență 

Târgu - Jiu, a unor bunuri mobile – instrumentar și echipament medical achiziționate din bugetul propriu al Județeului Gorj. 
Potrivit notei de fundamentare nr. 409/10.01.2018 întocmită de Serviciul investiții publice din cadrul Direcției tehnice, 

investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, la capitolul II – Cheltuieli de capital, Secțiunea II.12 în bugetul 
propriu general pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.14 din 16.02.2018, a fost prevăzută suma de 
1.709.091,00 lei, în vederea achiziției de instrumentar și echipamente medicale pentru secțiile din cadrul unității sanitare. 

Datorită faptului că instrumentarul și echipamentele medicale nu sunt asigurate la nivelul cerințelor, iar cele existente în 
dotarea unității sanitare prezintă uzură fizică și morală, pentru desfășurarea actului medical în condiții de continuitate și de calitate, 
obligații impuse de Normativele în vigoare, este necesară dotarea corespunzătoare cu instrumentar medical și echipamente 
medicale a secțiilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

Necesitatea achiziționării echipamentului medical – Ecograf DOPPLER color 3D în cadrul Secției Gastroenterologie a fost 
justificată de acordarea unor servicii medicale de specialitate în condiții optime, evitarea aglomerației, reducerea timpului de 
așteptare, creșterea încrederii pacienților în serviciile medicale oferite, precum și diagnosticarea și tratarea afecțiunilor după 
standardele europene. 

În prezent, în Secția Gastroenterologie din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Târgu Jiu se folosește pentru investigarea 
pacienților un Ecograf Doppler Esaote SPA Italia, an de fabricație 2007.  

Acest echipament medical a fost primit de la Primăria Municipiului Târgu Jiu, în baza procesului-verbal nr. 47390 din 
03.12.2007 şi pus în funcțiune la data de 10.01.2008. 

Întrucât ecograful a fost utilizat de medicii specialişti din cinci secţii (gastroenterologie, medicină internă I, cardiologie, 
endocrinologie şi nefrologie), acesta se află intr-un stadiu avansat de uzură (nu mai răspunde la comenzi). 

De asemenea, accesul pacienților la serviciile de specialitate – gastroenterologie este îngreunat de lipsa unui Ecograf 
Doppler performant, care să ajute medicii să diagnosticheze corect și în timp util afecțiunile pacienților.   

Pentru creșterea acurateței diagnosticului și evaluarea stadiului de boală, consultul gastroenterologic este completat cu 
explorări funcționale digestive (de exemplu: transaminaze, amilaze, lipaze, bilirubină, endoscopice (endoscopie digestiva superioara, 
colonoscopie) și imagistice (ecografie abdominală). 

Achiziția Ecografului DOPPLER color 3D (model Mindray DC 80), a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj 
nr. 137 din 29.10.2018 privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018, la capitolul 66.02 – Sănătate, în 
baza solicitării Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu. 

Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu asigură asistență medical curentă și de urgență la nivelul județului Gorj, având 
organizate toate specialitățile medicale. 

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană se impune ca unitățile spitalicești să respecte directivele UE privind 
dotarea cu aparatură, echipamente medicale și asigurarea condițiilor necesare desfășurării actului medical de bună calitate. 

Având în vedere cele menționate, Consiliul Județean Gorj, la solicitarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, a 
procedat la achiziționarea bunurilor mobile – instrumentar și echipament medical, în baza contractelor de furnizare, întocmite în 
conformitate cu prevederile stabilite de legislația în vigoare 

Precizăm faptul că bunurile mobile – instrumentar și echipament medical au fost recepționate și date în exploatare Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-Jiu, pe bază de procese-verbale care constituie și temei legal la întocmirea prezentului proiect de 
hotărâre. 
 Darea în administrare (folosință gratuită) a acestor bunuri se va realiza prin contract de dare în administrare încheiat între 
U.A.T. – Județul Gorj şi Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu. 

Predarea - preluarea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a bunurilor mobile – instrumentar și 
echipament medical 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, care va constitui anexă la contractul de dare în administrare.  

Dreptul de dispoziție asupra bunurilor date în administrare, aparține în exclusivitate Consiliului Județean Gorj, în exercitarea 
calității de titular al dreptului de proprietate. 

Prin raportare la precizările de ordin juridic și situația de fapt prezentată, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind 
darea în administrarea (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu, a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul 
propriu al Județului Gorj, în forma prezentată.  

 
 

INIȚIATOR, 
PREŞEDINTE 

COSMIN – MIHAI POPESCU 



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

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu 
a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj 

 
 

 
        Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență 
Târgu - Jiu, a unor bunuri mobile, constând în instrumentar și echipament medical, achiziționate din bugetul propriu all Județului 
Gorj. 

Potrivit notei de fundamentare nr. 409/10.01.2018 întocmită de Serviciul investiții publice din cadrul Direcției tehnice, 
investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, la capitolul II – Cheltuieli de capital, Secțiunea II.12 în bugetul 
propriu general pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018, a fost prevăzută suma de 
1.709.091,00 lei în vederea achiziției de instrumentar și echipamente medicale pentru secțiile din cadrul unității sanitare. 

Datorită faptului că instrumentarul și echipamentele medicale nu sunt asigurate la nivelul cerințelor, iar cele existente în 
dotarea unității sanitare prezintă uzură fizică și morală, pentru desfășurarea actului medical în condiții de continuitate și de calitate, 
obligații impuse de actele normative în vigoare, este necesară dotarea corespunzătoare cu instrumentar medical și echipamente 
medicale a secțiilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

Necesitatea achiziționării echipamentului medical – Ecograf DOPPLER color 3D în cadrul Secției Gastroenterologie a fost 
justificată de acordarea unor servicii medicale de specialitate în condiții optime, evitarea aglomerației, reducerea timpului de 
așteptare, creșterea încrederii pacienților în serviciile medicale oferite, precum și diagnosticarea și tratarea afecțiunilor după 
standardele europene. 

În prezent, în Secția Gastroenterologie din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Târgu Jiu se folosește pentru investigarea 
pacienților un Ecograf Doppler Esaote SPA Italia, an de fabricație 2007.  

Acest echipament medical a fost primit de la Primăria Municipiului Târgu Jiu, în baza procesului-verbal nr. 47390 din 
03.12.2007 şi pus în funcțiune la data de 10.01.2008. 

Întrucât ecograful a fost utilizat de medicii specialişti din cinci secţii (gastroenterologie, medicină internă I, cardiologie, 
endocrinologie şi nefrologie), acesta se află intr-un stadiu avansat de uzură (nu mai răspunde la comenzi). 

De asemenea, accesul pacienților la serviciile de specialitate – gastroenterologie este îngreunat de lipsa unui Ecograf 
Doppler performant, care să ajute medicii să diagnosticheze corect și în timp util afecțiunile pacienților.   

Pentru creșterea acurateței diagnosticului și evaluarea stadiului de boală, consultul gastroenterologic este completat cu 
explorări funcționale digestive (de exemplu: transaminaze, amilaze, lipaze, bilirubină, endoscopice (endoscopie digestiva superioara, 
colonoscopie) și imagistice (ecografie abdominală). 

Achiziția Ecografului DOPPLER color 3D (model Mindray DC 80), a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj 
nr. 137 din 29.10.2018 privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018, la capitolul 66.02 – Sănătate, în 
baza solicitării Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu. 

Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu asigură asistență medical curentă și de urgență la nivelul județului Gorj, având 
organizate toate specialitățile medicale. 

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană se impune ca unitățile spitalicești să respecte directivele UE privind 
dotarea cu aparatură, echipamente medicale și asigurarea condițiilor necesare desfășurării actului medical de bună calitate. 

Având în vedere cele menționate, Consiliul Județean Gorj, la solicitarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, a 
procedat la achiziționarea bunurilor mobile – instrumentar și echipament medical, în baza contractelor de furnizare, întocmite în 
conformitate cu prevederile stabilite de legislația în vigoare 

Precizăm faptul că bunurile mobile – instrumentar și echipament medical au fost recepționate și date în exploatare Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-Jiu, pe bază de procese-verbale care constituie și temei legal la întocmirea prezentului proiect de 
hotărâre. 
 Darea în administrare (folosință gratuită) a acestor bunuri se va realiza prin contract de dare în administrare încheiat între 
U.A.T. – Județul Gorj şi Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu. 

Predarea - preluarea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a bunurilor mobile – instrumentar și 
echipament medical 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, care va constitui anexă la contractul de dare în administrare.  

Dreptul de dispoziție asupra bunurilor date în administrare, aparține în exclusivitate Consiliului Județean Gorj, în exercitarea 
calității de titular al dreptului de proprietate. 

 



 
 
 
Temeiul legal avut în vedere la întocmirea proiectului de hotârâre îl constituie: 
 

- Nota de fundamentare nr. 409/10.01.2018 întocmită de Serviciul investiții publice din cadrul Direcției tehnice, investiții, 
infrastructură drumuri publice și transport public județean 
- Referatul de necesitate nr. 256/02.10.2018 al Secției Gastroenterologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 
2018; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 137 din 29.10.2018 privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 
2018;  
- Procesele-verbale de recepție nr. 10520 din 09.08.2018, nr. 10525 din 09.08.2018, nr. 10521 din 09.08.2018, nr. 10522 din 
09.08.2018, nr. 10523 din 09.08.2018, nr. 11306 din 30.08.2018, nr. 10527 din 09.08.2018, nr. 14622 din 31.10.2018, nr. 14621 din 
31.10.2018, nr. 14618 din 31.10.2018, nr. 16118 din 27.11.2018, nr. 16119 din 27.11.2018, nr. 16120 din 27.11.2018, nr. 14620 din 
31.10.2018, nr. 14617 din 31.10.2018, nr. 17493 din 19.12.2018, nr. 14619 din 31.10.2018, nr. 17495 din 19.12.2018, nr. 17496 din 
19.12.2018, nr. 3769 din 20.03.2019, nr. 699 din 16.01.2019, nr. 17496 din 19.12.2018, nr. 698 din 16.01.2019, nr. 17803 din 
28.12.2018, 5635 din 25.04.2019; 
- Procesele-verbale de dare în exploatare nr. 10530 din 09.08.2018, nr. 10531 din 19.08.2018, nr. 10532 din 09.08.2018, nr. 10533 
din 09.08.2018, nr. 10534 din 09.08.2018, nr. 11352 din 31.08.2018, nr. 10535 din 09.08.2018, nr. 14970 din 06.11.2018, nr. 14971 
din 06.11.2018, nr. 16175 din 28.11.2018, nr. 16177 din 28.11.2018, nr. 16176 din 28.11.2018, nr. 14972 din 06.11.2018, nr. 14973 
din 06.11.2018, nr. 14974 din 06.11.2018, nr. 17527 din 19.12.2018, nr. 14975 din 06.12.2018, nr. 17528 din 19.12.2018, nr. 17529 
din 19.12.2018, nr. 819 din 18.01.2019, nr. 17804 din 28.12.2018, nr. 3770 din 20.03.2019, nr. 820 din 18.01.2019; nr. 5660 din 
25.04.2019. 
 precum și: 
- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. (b), (c) și (d), alin. 4, lit. (a), alin. 5, lit. (a), pct. 3, art. 119, art. 121, art. 123, alin 1 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 3, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;   
- Prevederile art. 858, art. 860, alin. 1 și 2, art. 861 – (3), art. 863, lit. f) și art. 867 – 870, 874, 875  din NCC;  

 
Față de cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind darea în administrarea (folosință gratuită) 

Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu, a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj, în forma 
prezentată.  

 
 
 
 

 
 
 
 
          
Arhitect șef,          Director executiv,            Director executiv,     Director executiv,              
Răus Daniel          Marcău Costel                       Ungureanu Victoria                              Cimpoieru Cornel-Lucian 
 
     
  
                Șef serviciu,                  Director executiv adjunct,   
                                 Tudorescu Larisa-Cornelia      Bajmatără George-Cosmin  
 
 
 
            Șef serviciu,   
           Găucă Elena Letiția 
 
 
 
 

Întocmit, 
Compartiment evidență patrimoniu public și privat 

Bistreanu Andreea 
 


