
ROMÂNIA                      

JUDEȚUL GORJ                                                                      

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 
„Reabilitare corp clădire C1 și extindere și supraînălțare corp clădire C2”, str. 14 Octombrie,  

nr. 42, Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj: 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și 

transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

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

- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri; 

- Contractul de dare în folosință gratuită, nr. 4668 din 25.03.2021, încheiat între U.A.T.-

JUDEȚUL GORJ și S.C. APAREGIO GORJ S.A., privind imobilul situat în str. 14 Octombrie, nr. 42, 

Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj; 

- Avizul nr. 7 POIM – CL5 FAZA 2/12.11.2021 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la 

nivelul S.C. APAREGIO GORJ S.A., emis pentru obiectivul de investiție „Reabilitare corp clădire C1 

și extindere și supraînălțare corp clădire C2”, str. 14 Octombrie, nr. 42, Municipiul Târgu-Jiu, județul 

Gorj; 

- Avizul nr. 3/2022 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean 

Gorj, emis pentru obiectivul de investiție „Reabilitare corp clădire C1 și extindere și supraînălțare 

corp clădire C2”, str. 14 Octombrie, nr. 42, Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj; 

- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  „Reabilitare 

corp clădire C1 și extindere și supraînălțare corp clădire C2”, str. 14 Octombrie, nr. 42, Municipiul 

Târgu-Jiu, județul Gorj, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiție prevăzut la alin. (1) este de 8.034.944,60 lei 

(inclusiv T.V.A.), din care valoare construcții și montaj 6.044.724,00 lei (inclusiv T.V.A.). 

(3) Durata estimată de execuție este  de 24 luni. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj, S.C. APAREGIO GORJ S.A. și Instituției Prefectului – 

Județul Gorj. 

 

  PREȘEDINTE,                                          CONTRASEMNEAZĂ:  

      Cosmin-Mihai Popescu                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

 

Nr. 41 

Adoptată în ședința din 31.01.2022 

cu un număr de 31 de voturi din  

totalul numărului de consilieri 



ROMÂNIA                   Anexa  
JUDEȚUL GORJ                                                        la Hotărârea nr. 41/31.01.2022 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

 

 

INDICATORI 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitare corp clădire C1 și extindere și supraînălțare corp clădire C2”, 

str. 14 Octombrie, nr. 42, Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj 

 

1. Indicatori maximali  

 Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) 8.034.944,60 lei 

 Valoarea totală (fără T.V.A.) 6.760.975,60 lei 

 din care:  

 construcții-montaj (C+M – inclusiv T.V.A.) 6.044.724,00 lei 

 construcții-montaj (C+M – fără T.V.A.)  5.079.600,00 lei 

2. Indicatori minimali  

- Aria construită construcție propusă 

- Aria construită construcție finală 

- Aria desfășurată construcție propusă 

186,30 mp 

674,20 mp 

647,40 mp 

- Aria desfășurată construcție finală 

- Aria utilă construcție propusă 

- Aria utilă construcție finală 

- Regimul de înălțime construcție propusă 

- Regimul de înălțime construcție finală 

- Categoria de importanță 

- Clasa de importanță 

- Clasa de risc seismic 

1.399,90  mp 

463,90 mp 

1.062,45 mp 

P+1 

P+1 

D – redusă 

III 

Rs IV 

3. Indicatori financiari, socioeconomic, de impact de rezultat/operare 

      Nu este cazul 

 

4. Durata estimată de execuție 24 luni 

 

 

 

             Președinte, 

  Cosmin-Mihai Popescu 

                Contrasemnează: 

     Secretar general al  județului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 


