
  

ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale partenere a bunurilor mobile și 

imobile rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare 

montană a județului Gorj” 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ, 

 

Având în  vedere: 

 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice și Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale 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 de urbanism și amenajarea teritoriului; 

-Contractul de finanțare nr. 1541 din 28.04.2011 pentru proiectul „Realizarea sistemului integrat 

de salvare montană a județului Gorj”, beneficiar Parteneriatul dintre UAT Județul Gorj, UAT 

Bumbești Jiu, UAT Stănești, UAT Polovragi,  UAT Baia de Fier, UAT Runcu, UAT Padeș și 

UAT Schela, încheiat prin POR 2007-2013, Axa 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea 

turismului, DMI 5.2; 

-Actele adiționale nr. 1 și 2 la Contractul de finanțare nr. 1541 din 28.04.2011; 

-Acordul de parteneriat încheiat de beneficiarii proiectului - UAT Județul Gorj, UAT Bumbești 

Jiu, UAT Stănești, UAT Polovragi,  UAT Baia de Fier, UAT Runcu, UAT Padeș și UAT Schela; 

-Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10485 din 05.09.2013, privind lucrarea 

„Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj”, executată în baza 

Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 15475/2011; 

-Autorizația de construire nr. 48 din 13.07.2010, emisă de Primăria Orașului Bumbești-Jiu, titular 

de autorizație fiind UAT  Bumbești-Jiu, în calitate de partener în proiectul „Realizarea sistemului 

integrat de salvare montană a județului Gorj”; 



-Autorizația de construire nr. 7 din 18.06.2010, emisă de Primăria Comunei Stănești, titular de 

autorizație fiind UAT  Stănești, în calitate de partener în proiectul „Realizarea sistemului integrat 

de salvare montană a județului Gorj”; 

-Autorizația de construire nr. 11 din 09.07.2010, emisă de Primăria Comunei Polovragi, titular de 

autorizație fiind UAT  Polovragi, în calitate de partener în proiectul „Realizarea sistemului 

integrat de salvare montană a județului Gorj”; 

-Autorizația de construire nr. 15 din 23.06.2010, emisă de Primăria Comunei Baia de Fier, titular 

de autorizație fiind UAT  Baia de Fier, în calitate de partener în proiectul „Realizarea sistemului 

integrat de salvare montană a județului Gorj”; 

-Autorizația de construire nr. 16 din 23.06.2010, emisă de Primăria Comunei Baia de Fier, titular 

de autorizație fiind UAT  Baia de Fier, în calitate de partener în proiectul „Realizarea sistemului 

integrat de salvare montană a județului Gorj” ; 

-Autorizația de construire nr. 40 din 17.11.2010, emisă de Primăria Comunei Runcu, titular de 

autorizație fiind UAT  Runcu, în calitate de partener în proiectul „Realizarea sistemului integrat 

de salvare montană a județului Gorj”; 

-Autorizația de construire nr. 12 din 05.07.2010, emisă de Primăria Comunei Padeș, titular de 

autorizație fiind UAT  Padeș, în calitate de partener în proiectul „Realizarea sistemului integrat de 

salvare montană a județului Gorj”; 

-Autorizația de construire nr. 5 din 14.06.2010, emisă de Primăria Comunei Schela, titular de 

autorizație fiind UAT  Schela, în calitate de partener în proiectul „Realizarea sistemului integrat de 

salvare montană a județului Gorj”; 

-Planurile de amplasament și delimitare a terenurilor pe care au fost realizate lucrările în cadrul 

proiectul „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj”, aflate în 

proprietatea beneficiarilor parteneri UAT Bumbești Jiu, UAT Stănești, UAT Polovragi,  UAT Baia 

de Fier, UAT Runcu, UAT Padeș și UAT Schela; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 62/2014 privind darea în administrare, pe o perioadă de 

minim 5 ani, Serviciului Public Județean Salvamont Gorj, a construcțiilor, lucrărilor executate și 

echipamentelor aferente, a mobilierului și a dotărilor ce au făcut obiectul proiectului „Realizarea 

sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj”; 

- Contractul de dare în administrare nr. 6118 din 13.05.2014, încheiat cu Serviciul Public Județean 

Salvamont Gorj, având ca obiect darea în administrare, pe o perioadă de minim 5 ani, Serviciului 

Public Județean Salvamont Gorj, a construcțiilor, lucrărilor executate și echipamentelor aferente, a 

mobilierului și a dotărilor ce au făcut obiectul proiectului „Realizarea sistemului integrat de 

salvare montană a județului Gorj”;  

- Adresa nr. 381 din 16.07.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9263 din 

16.07.2020, prin care Serviciul Public Județean Salvamont Gorj solicită repartizarea către unitățile 

administrative teritoriale partenere a construcțiilor, utilajelor, echipamentelor și mobilierului 

rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a 

județului Gorj”,  



În temeiul prevederilor 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. 1 Se repartizează către UAT Bumbești-Jiu construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul 

rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a 

județului Gorj”, prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Se repartizează către UAT Stănești construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul 

rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a 

județului Gorj”, prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Se repartizează către UAT Polovragi construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul 

rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a 

județului Gorj”, prevăzute în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 Se repartizează către UAT Baia de Fier construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul 

rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a 

județului Gorj”, prevăzute în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5 Se repartizează către UAT Runcu construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul 

rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a 

județului Gorj”, prevăzute în Anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 6 Se repartizează către UAT Padeș construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul 

rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a 

județului Gorj”, prevăzute în Anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 7 Se repartizează către UAT Schela construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul 

rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a 

județului Gorj”, prevăzute în Anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 8 Predarea–primirea bunurilor mobile și imobile rezultate din implementarea proiectului 

„Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” prevăzute la art. 1 - 7 și a 

documentațiilor tehnice și financiare aferente acestora se va face pe bază de protocoale încheiate 

între Consiliul Județean Gorj, Serviciul Public Județean Salvamont Gorj și unitățile administrativ-

teritoriale partenere, prin reprezentanții legali, în termen de 30 de zile de la data adoptării 

prezentei hotărâri. 

 

Art. 9  (1) Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale partenere prevăzute la art. 1-7 

vor stabili regimul juridic al bunurilor repartizate, inclusiv modalitatea de administrare a acestora, 

începând cu data încheierii protocoalelor de predare-primire, prin raportare la reglementările 

legale în vigoare privind patrimoniul unităților administrativ-teritoriale. 



(2) Stabilirea modalității de administrare nu exclude posibilitatea de reutilizare a construcțiilor 

conform destinației primare stabilite prin proiect, la solicitarea Consiliului Județean Gorj pentru 

interesul exclusiv al Serviciul Public Județean Salvamont Gorj. 

 

Art. 10 (1) La data încheierii protocoalelor de predare-primire prevăzute la art. 8 încetează dreptul 

de administrare al Serviciului Public Județean Salvamont Gorj asupra bunurilor mobile și imobile 

rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a 

județului Gorj” ce fac obiectul repartizării către unitățile administrativ-teritoriale partenere potrivit 

art. 1 -7. 

(2) Contractul de dare în administrare nr. 6118/2014, cu modificările și completările 

ulterioare, încheiat între Consiliul Județean Gorj și Serviciului Public Județean Salvamont Gorj în 

baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 62/2014, va fi modificat corespunzător. 

 

Art. 11 În baza protocoalelor de predare-primire prevăzute la art. 8 se vor efectua operațiunile 

financiar-contabile de scoatere din evidența contabilă a Consiliului Județean Gorj a bunurilor 

mobile și imobile rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de 

salvare montană a județului Gorj” prevăzute la art. 1 – 7. 

 

Art. 12 Prezenta hotărâre se comunică: UAT Bumbești Jiu, UAT Stănești, UAT Polovragi,  UAT 

Baia de Fier, UAT Runcu, UAT Padeș, UAT Schela, Serviciului Public Județean Salvamont Gorj, 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și 

Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

       

 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr................. 

Adoptată în ședința din ...............2020 

Cu un număr de ……… voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                             ANEXA NR. 1  

                                                                                      la hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _________ din _________ 2020 
 

 

LISTA 

privind construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul rezultate din implementarea proiectului „Realizarea 

sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” repartizate către UAT Bumbești-Jiu 

 

 

Nr. 
crt. 

Elemente de identificare Caracteristici tehnice Bucăţi 
Valoare 

(lei cu TVA) 
Anul 

dobândirii 

1.  CLADIRE     414.112,11 2013 

 Construcții     357.100,06   

 Utilaje si Echipamente     57.012,05   

   Panouri fotovoltaice 1 3.036,45   

   Ministatie de epurare 1 11.930,80   

   Set microcentrale (2 buc) 1 4.451,60   

   set panouri 1 6.634,78   

   Set încălzitoare apa instant (6 buc) 1 1.318,37   

   Grup electrogen 1 29.640,05   

2. MOBILIER     13.276,68 2013 

   Masa 1 192,20   

   Scaune 4 386,88   

   Rafturi metalice 2 421,60   

   Rafturi de lemn 2 644,80   

   Pat metalic mobil punct sanitar 1 992,00   

   Dulapuri suspendate 2 644,80   

   Masa mobila punct sanitar 1 992,00   

   Paturi din lemn 2 pers cu saltea 3 3.087,60   

   Șifonier 3 uși 2 1.128,40   

   Trusa sanitara de prim ajutor 1 3.348,00   

   Plita electrica cu suport 1 744,00   

   Comoda 1 558,00   

   Curier metalic suspendat 2 136,40   
 
 

 

  

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

  CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 
 



 

 

 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                             ANEXA NR. 2  

                                                                                      la hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _________ din _________ 2020 
 

 

LISTA 

privind construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul rezultate din implementarea proiectului „Realizarea 

sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” repartizate către UAT Stănești 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Elemente de identificare Caracteristici tehnice Bucăţi 
Valoare 

(lei cu TVA) 
Anul 

dobândirii 

 1. CLADIRE     396.137,78 2013 

 Constructii     339.125,73   

 Utilaje si Echipamente     57.012,05   

   Panouri fotovoltaice 1 3.036,45   

   Ministatie de epurare 1 11.930,80   

   Set microcentrale (2 buc) 1 4.451,60   

   set panouri 1 6.634,78   

   Set incalzitoare apa instant (6 buc) 1 1.318,37   

   Grup electrogen 1 29.640,05   

2.  MOBILIER     13.276,68 2013 

   Masa 1 192,20   

   Scaune 4 386,88   

   Rafturi metalice 2 421,60   

   Rafturi de lemn 2 644,80   

   Pat metalic mobil punct sanitar 1 992,00   

   Dulapuri suspendate 2 644,80   

   Masa mobila punct sanitar 1 992,00   

   Paturi din lemn 2 pers cu saltea 3 3.087,60   

   Șifonier 3 usi 2 1.128,40   

   Trusa sanitara de prim ajutor 1 3.348,00   

   Plita electrica cu suport 1 744,00   

   Comoda 1 558,00   

   Curier metalic suspendat 2 136,40   
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

  CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 
 



 

 

 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                             ANEXA NR. 3  

                                                                                      la hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _________ din _________ 2020 
 

 

LISTA 

privind construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul rezultate din implementarea proiectului „Realizarea 

sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” repartizate către UAT Polovragi 

 

 

Nr. 
crt. 

Elemente de identificare Caracteristici tehnice Bucăţi 
Valoare 

(lei cu TVA) 
Anul 

dobândirii 

 1. CLADIRE     561.923,78 2013 

 Construcții     504.911,73   

 Utilaje si Echipamente     57.012,05   

   Panouri fotovoltaice 1 3.036,45   

   Ministatie de epurare 1 11.930,80   

   Set microcentrale (2 buc) 1 4.451,60   

   set panouri 1 6.634,78   

   Set incalzitoare apa instant (6 buc) 1 1.318,37   

   Grup electrogen 1 29.640,05   

2. MOBILIER     17.418,28 2013 

   Masa 1 192,20   

   Scaune 4 386,88   

   Rafturi metalice 6 1.264,80   

   Rafturi de lemn 2 644,80   

   Comoda 2 1.116,00   

   Pat metalic mobil punct sanitar 1 992,00   

   Dulapuri suspendate 2 644,80   

   Masa mobila punct sanitar 1 992,00   

   Set masa cu patru scaune exterior 1 1.736,00   

   Paturi metalice 1 persoana cu saltea 6 4.092,00   

   Sifonier 3 usi 2 1.128,40   

   Trusa sanitara de prim ajutor 1 3.348,00   

   Plita electrica cu suport 1 744,00   

   Curier metalic suspendat 2 136,40   
 

  
 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

  CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 
 



 

 

 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                             ANEXA NR. 4 

                                                                                      la hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _________ din _________ 2020 
 

 

 

 

LISTA 

privind construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul rezultate din implementarea proiectului „Realizarea 

sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” repartizate către UAT BAIA DE FIER  

 

 

 

I. IMOBIL locație Peștera Muierii 

 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Elemente de identificare Caracteristici tehnice Bucăţi 
Valoare 

(lei cu TVA) 
Anul 

dobândirii 

 1. CLADIRE     448.129,23 2013 

 Construcții     391.117,18   

 Utilaje si Echipamente     57.012,05   

   Panouri fotovoltaice 1 3.036,45   

   Ministatie de epurare 1 11.930,80   

   Set microcentrale (2 buc) 1 4.451,60   

   set panouri 1 6.634,78   

   Set incalzitoare apa instant (6 buc) 1 1.318,37   

   Grup electrogen 1 29.640,05   

2. MOBILIER     17.418,28 2013 

   Masa 1 192,20   

   Scaune 4 386,88   

   Rafturi metalice 6 1.264,80   

   Rafturi de lemn 2 644,80   

   Comoda 2 1.116,00   

   Pat metalic mobil punct sanitar 1 992,00   

   Dulapuri suspendate 2 644,80   

   Masa mobila punct sanitar 1 992,00   

   Set masa cu patru scaune exterior 1 1.736,00   

   Paturi metalice 1 persoana cu saltea 6 4.092,00   

   Sifonier 3 usi 2 1.128,40   

   Trusa sanitara de prim ajutor 1 3.348,00   

   Plita electrica cu suport 1 744,00   

   Curier metalic suspendat 2 136,40   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. IMOBIL locație Corneșul Mare (Rânca) 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Elemente de identificare Caracteristici tehnice Bucăţi 
Valoare 

(lei cu TVA) 
Anul 

dobândirii 

 1. CLADIRE     493.030,97 2013 

 Constructii     436.018,92   

 Utilaje si Echipamente     57.012,05   

   Panouri fotovoltaice 1 3.036,45   

   Ministatie de epurare 1 11.930,80   

   Set microcentrale (2 buc) 1 4.451,60   

   set panouri 1 6.634,78   

   Set incalzitoare apa instant (6 buc) 1 1.318,37   

   Grup electrogen 1 29.640,05   

2.  MOBILIER     17.418,28 2013 

   Masa 1 192,20   

   Scaune 4 386,88   

   Rafturi metalice 6 1.264,80   

   Rafturi de lemn 2 644,80   

   Comoda 2 1.116,00   

   Pat metalic mobil punct sanitar 1 992,00   

   Dulapuri suspendate 2 644,80   

   Masa mobila punct sanitar 1 992,00   

   Set masa cu patru scaune exterior 1 1.736,00   

   Paturi metalice 1 persoana cu saltea 6 4.092,00   

   Sifonier 3 usi 2 1.128,40   

   Trusa sanitara de prim ajutor 1 3.348,00   

   Plita electrica cu suport 1 744,00   

   Curier metalic suspendat 2 136,40   
 
 
 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

  CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 
 



 

 

 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                             ANEXA NR. 5 

                                                                                      la hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _________ din _________ 2020 
 

 

 

LISTA 

privind construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul rezultate din implementarea proiectului „Realizarea 

sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” repartizate către UAT Runcu 

 
 

Nr. 
crt. 

Elemente de identificare Caracteristici tehnice Bucăţi 
Valoare 

(lei cu TVA) 
Anul 

dobândirii 

1.  CLADIRE     551.764,10 2013 

 Constructii     494.752,05   

 Utilaje si Echipamente     57.012,05   

   Panouri fotovoltaice 1 3.036,45   

   Ministatie de epurare 1 11.930,80   

   Set microcentrale (2 buc) 1 4.451,60   

   set panouri 1 6.634,78   

   Set incalzitoare apa instant (6 buc) 1 1.318,37   

   Grup electrogen 1 29.640,05   

2.  MOBILIER     17.418,28 2013 

   Masa 1 192,20   

   Scaune 4 386,88   

   Rafturi metalice 6 1.264,80   

   Rafturi de lemn 2 644,80   

   Comoda 2 1.116,00   

   Pat metalic mobil punct sanitar 1 992,00   

   Dulapuri suspendate 2 644,80   

   Masa mobila punct sanitar 1 992,00   

   Set masa cu patru scaune exterior 1 1.736,00   

   Paturi metalice 1 persoana cu saltea 6 4.092,00   

   Sifonier 3 usi 2 1.128,40   

   Trusa sanitara de prim ajutor 1 3.348,00   

   Plita electrica cu suport 1 744,00   

   Curier metalic suspendat 2 136,40   
 
  
 
 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

  CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 
 



 

 

 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                             ANEXA NR. 6  

                                                                                      la hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _________ din _________ 2020 
 

 

 

LISTA 

privind construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul rezultate din implementarea proiectului „Realizarea 

sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” repartizate către UAT Padeș 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Elemente de identificare Caracteristici tehnice Bucăţi 
Valoare 

(lei cu TVA) 
Anul 

dobândirii 

1.   CLĂDIRE     549.268,25 2013 

 Constructii     492.256,20   

 Utilaje si Echipamente     57.012,05   

   Panouri fotovoltaice 1 3.036,45   

   Ministatie de epurare 1 11.930,80   

   Set microcentrale (2 buc) 1 4.451,60   

   set panouri 1 6.634,78   

   Set incalzitoare apa instant (6 buc) 1 1.318,37   

   Grup electrogen 1 29.640,05   

2.  MOBILIER     17.418,28 2013 

   Masa 1 192,20   

   Scaune 4 386,88   

   Rafturi metalice 6 1.264,80   

   Rafturi de lemn 2 644,80   

   Comoda 2 1.116,00   

   Pat metalic mobil punct sanitar 1 992,00   

   Dulapuri suspendate 2 644,80   

   Masa mobila punct sanitar 1 992,00   

   Set masa cu patru scaune exterior 1 1.736,00   

   Paturi metalice 1 persoana cu saltea 6 4.092,00   

   Sifonier 3 usi 2 1.128,40   

   Trusa sanitara de prim ajutor 1 3.348,00   

   Plita electrica cu suport 1 744,00   

   Curier metalic suspendat 2 136,40   
 
  
 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

  CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 
 



 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                             ANEXA NR. 7  

                                                                                      la hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. _________ din _________ 2020 
 

 

 

LISTA 

privind construcțiile, utilajele, echipamentele și mobilierul rezultate din implementarea proiectului „Realizarea 

sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” repartizate către UAT Schela 
 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Elemente de identificare Caracteristici tehnice Bucăţi 
Valoare 

(lei cu TVA) 
Anul 

dobândirii 

 1. CLADIRE     553.390,79 2013 

 Constructii     496.378,74   

 Utilaje si Echipamente     57.012,05   

   Panouri fotovoltaice 1 3.036,45   

   Ministatie de epurare 1 11.930,80   

   Set microcentrale (2 buc) 1 4.451,60   

   set panouri 1 6.634,78   

   Set incalzitoare apa instant (6 buc) 1 1.318,37   

   Grup electrogen 1 29.640,05   

2.   MOBILIER     17.418,28 2013 

   Masa 1 192,20   

   Scaune 4 386,88   

   Rafturi metalice 6 1.264,80   

   Rafturi de lemn 2 644,80   

   Comoda 2 1.116,00   

   Pat metalic mobil punct sanitar 1 992,00   

   Dulapuri suspendate 2 644,80   

   Masa mobila punct sanitar 1 992,00   

   Set masa cu patru scaune exterior 1 1.736,00   

   Paturi metalice 1 persoana cu saltea 6 4.092,00   

   Sifonier 3 usi 2 1.128,40   

   Trusa sanitara de prim ajutor 1 3.348,00   

   Plita electrica cu suport 1 744,00   

   Curier metalic suspendat 2 136,40   
 

  
 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

  CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 
 



JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale partenere a 

bunurilor mobile și imobile rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului 

integrat de salvare montană a județului Gorj” 

 

 

Proiectul „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj”, cod SMIS 

14984, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – 

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.2 – Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și 

creșterii calității serviciilor turistice. 

Proiectul a fost implementat în baza contractului de finanțare nr. 1541 din 28.04.2011 și actelor 

adiționale la acesta, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională S-V Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 

Operațional Regional 2007-2013 şi Parteneriatul dintre UAT Județul Gorj (lider de proiect), 

U.A.T. Bumbești-Jiu, U.A.T. Stănești, U.A.T. Polovragi, U.A.T. Baia de Fier, U.A.T. Runcu, 

U.A.T. Padeș, U.A.T. Schela. 

Perioada de implementare a proiectului a fost 29.04.2011 – 28.02.2014. 

Obiectivul general al proiectului a vizat valorificarea resurselor naturale, în scop turistic, prin 

asigurarea condițiilor specifice de siguranță a turiștilor în arealul muntos gorjean. 

În conformitate cu obiectul general al proiectului au fost realizate următoarele obiective specifice: 

1. Amenajarea a  9 posturi salvamont prin construirea a 6 clădiri și reabilitarea a 3 clădiri 

existente, după cum urmează: 

 

Clădiri reabilitate: 

 Reabilitare clădire Tismana - clădire P+1, cu suprafață construită la sol de 75 mp 

pe un teren în suprafață de 530 mp, localizat în extravilanul orașului Tismana, 

evidențiat în patrimoniul UAT Județul Gorj; 

 Reabilitare clădire Bumbeşti-Jiu (locația Şcolii Generale Pleşa), în suprafață 

construită de 147 mp pe un teren  în suprafață de 1.000 mp, localizat în 

intravilanul orașului Bumbeşti-Jiu, sat Pleşa, evidențiat în patrimoniul UAT 

Bumbești-Jiu;  

 Reabilitare clădire Stăneşti - o clădire în suprafață construită 178,45 mp suprafață 

pe un teren în suprafață de 1256 mp, localizat în intravilanul satului Vaidei, 

comuna Stăneşti, evidențiat în patrimoniul UAT Stănești ;  

Clădiri nou construite: 

 Polovragi – clădire nouă în suprafață de 104,18 mp construită pe un teren în 

suprafață de 350 mp, localizat în intravilanul comunei Polovragi, sat Polovragi, 

evidențiat în patrimoniul UAT Polovragi ; 

 Baia de Fier – clădire nouă în suprafață de 71,80 mp construită pe un teren în 

suprafață de 100 mp., localizat în intravilanul comunei Baia de Fier, în zona 

turistică Corneşul Mare-Rânca, punctul Coada – Râncii, evidențiat în patrimoniul 

UAT Baia de Fier; 



 Baia de Fier - clădire nouă în suprafață de 71,80 mp construită pe un teren în 

suprafață de 100 mp., localizat în intravilanul comunei Baia de Fier, satul Baia de 

Fier, evidențiat în patrimoniul UAT Baia de Fier; 

 Runcu – clădire nouă în suprafață de 133,63 mp construită pe un teren în 

suprafață de 150 mp., localizat în intravilanul satului Runcu, comuna Runcu, 

evidențiat în patrimoniul UAT Runcu; 

 Padeş - clădire nouă în suprafață de 133,63 mp construită pe un teren în suprafață 

de 200 mp, localizat în intravilanul satului Motru - Sec, comuna Padeş, evidențiat 

în patrimoniul UAT Padeș; 

 Schela - clădire nouă în suprafață de 133,63 mp construită pe un teren în 

suprafață de 250 mp., localizat în intravilanul satului Schela, comuna Schela – 

incinta fostei mine Schela, evidențiat în patrimoniul UAT Schela. 

2. Înzestrarea celor 9 posturi salvamont cu utilaje, echipamente și mobilier specifice 

asigurării condițiilor optime de salvare în arie montană. 

 

Implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” a 

fost finalizată în data de 28.02.2014, perioada de sustenabilitate fiind de 5 ani de la data finalizării 

proiectului, conform contractului de finanțare.   

Pentru asigurarea sustenabilității proiectului, lucrările executate și echipamentele aferente, 

mobilierul și dotărilor specifice, reprezentând rezultatele proiectului, au fost înregistrate, potrivit 

legii, în evidența contabilă a Consiliului Județean Gorj, în calitate de lider de proiect, și au fost 

date în administrarea Serviciului Public Județean Salvamont Gorj, în conformitate cu utilitatea 

declarată a acestora, prin Contractul de dare în administrare nr. 6118/2014, cu modificările și 

completările ulterioare, încheiat între Consiliul Județean Gorj și  Serviciului Public Județean 

Salvamont Gorj în baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 62/2014. 

Ca urmare a expirării perioadei de sustenabilitate a proiectului, prin adresa nr. 381 din 16.07.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9263 din 16.07.2020, Serviciul Public Județean 

Salvamont Gorj a solicitat repartizarea către unitățile administrative teritoriale partenere a 

construcțiilor, utilajelor, echipamentelor și mobilierului rezultate din implementarea proiectului 

„Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj”. 

În această situație, prin raportare la prevederile Acordului de parteneriat și ale contractului de 

finanțare, UAT Județul Gorj, în calitate de lider de proiect, urmează să procedeze la repartizarea 

construcțiilor, utilajelor, echipamentelor și mobilierului rezultate din implementarea proiectului 

„Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” către unitățile administrativ-

teritoriale partenere -  UAT Bumbești Jiu, UAT Stănești, UAT Polovragi,  UAT Baia de Fier, 

UAT Runcu, UAT Padeș și UAT Schela. 

Predarea–primirea bunurilor mobile și imobile rezultate din implementarea proiectului „Realizarea 

sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” și a documentațiilor tehnice și financiare 

aferente acestora se va face pe bază de protocoale încheiate între Consiliul Județean Gorj, 

Serviciul Public Județean Salvamont Gorj și unitățile administrativ-teritoriale partenere, prin 

reprezentanții legali. 

Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale partenere vor stabili regimul juridic al 

bunurilor repartizate și modalitatea de administrare a acestora începând cu data încheierii 

protocoalelor de predare-primire, prin raportare la reglementările legale în vigoare privind 

patrimoniul unităților administrativ-teritoriale. 



Stabilirea modalității de administrare nu exclude posibilitatea de reutilizare a construcțiilor 

conform destinației primare stabilite prin proiect, la solicitarea Consiliului Județean Gorj pentru 

interesul exclusiv al Serviciul Public Județean Salvamont Gorj. 

La data încheierii protocoalelor de predare-primire va înceta dreptul de administrare al Serviciului 

Public Județean Salvamont Gorj asupra bunurilor mobile și imobile rezultate din implementarea 

proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” ce fac obiectul 

repartizării către unitățile administrativ-teritoriale partenere, urmând a fi modificat în mod 

corespunzător contractul de dare în administrare nr. 6118/2014, cu modificările și completările 

ulterioare, încheiat între Consiliul Județean Gorj și  Serviciului Public Județean Salvamont Gorj, 

în baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 62/2014. 

De asemenea, în baza protocoalelor de predare-primire se vor efectua operațiunile financiar-

contabile de scoatere din evidența contabilă a Consiliului Județean Gorj a bunurilor mobile și 

imobile rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare 

montană a județului Gorj” . 

Față de motivele invocate, consider proiectul de hotărâre oportun și întocmit cu respectarea 

prevederilor legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. 

 

 

INIȚIATOR PROIECT, 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice,  

proiecte și programe naționale  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale partenere a 

bunurilor mobile și imobile rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului 

integrat de salvare montană a județului Gorj” 

 

Prin proiectul de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj repartizarea către unitățile 

administrativ-teritoriale partenere a bunurilor mobile și imobile rezultate din implementarea 

proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj”. 

 

Proiectul a fost implementat în baza contractului de finanțare nr. 1541 din 28.04.2011 și actelor 

adiționale la acesta, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională S-V Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 

Operațional Regional 2007-2013 și Parteneriatul dintre UAT Județul Gorj (lider de proiect), 

U.A.T. Bumbești-Jiu, U.A.T. Stănești, U.A.T. Polovragi, U.A.T. Baia de Fier, U.A.T. Runcu, 

U.A.T. Padeș, U.A.T. Schela. 

 

Pentru depunerea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare, a fost aprobat prin 

hotărâri ale autorităților deliberative și s-a semnat de către reprezentanții legali Acordul de 

parteneriat încheiat între UAT Județul Gorj (lider de proiect), U.A.T. Bumbești-Jiu, U.A.T. 

Stănești, U.A.T. Polovragi, U.A.T. Baia de Fier, U.A.T. Runcu, U.A.T. Padeș, U.A.T. Schela, ce a 

avut ca obiect stabilirea drepturilor și obligațiilor ce le reveneau părților în implementarea 

activităților aferente proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului 

Gorj”. 

 

Implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” a 

fost finalizată în data de 28.02.2014, în contractul de finanțare nr. 1541 din 28.04.2011 fiind 

prevăzută o perioada de sustenabilitate de 5 ani de la data finalizării proiectului, respectiv până la 

data de 28.02.2019. 

 

În perioada de sustenabilitate a proiectului, conform obligațiilor asumate prin contractul de 

finanțare, lucrările executate și echipamentele aferente, mobilierul și dotărilor specifice, 

reprezentând rezultatele proiectului, au fost înregistrate, potrivit legii, în evidența contabilă a 

Consiliului Județean Gorj, în calitate de lider de proiect, și au fost date în administrarea Serviciului 

Public Județean Salvamont Gorj, în conformitate cu utilitatea declarată a acestora, prin Contractul 

de dare în administrare nr. 6118/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 



Având în vedere: 

- expirarea în anul 2019 a perioadei de sustenabilitate a proiectului; 

- adresa nr. 381 din 16.07.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9263 din 

16.07.2020, prin care Serviciul Public Județean Salvamont Gorj solicită repartizarea către 

unitățile administrative teritoriale partenere a construcțiilor, utilajelor, echipamentelor și 

mobilierului rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de 

salvare montană a județului Gorj”; 

- regimul juridic al terenurilor pe care au fost reabilitate sau realizate construcțiile în cadrul 

proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj”, respectiv 

de bunuri aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale partenere; 

- calitatea unităților administrativ-teritoriale partenere de titulare ale autorizațiilor de 

construire pentru execuția lucrărilor de reabilitate sau realizate a construcțiilor în cadrul 

proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj”; 

 

prin raportare la dispozițiile: 

- art. 12 din contractul de finanțare nr. 1541 din 28.04.2011, potrivit căruia titularii dreptului 

de proprietate asupra rezultatelor proiectului se stabilesc în conformitate cu prevederile 

Acordului de parteneriat; 

- art. 7 din Acordul de parteneriat încheiat între UAT Județul Gorj (lider de proiect), U.A.T. 

Bumbești-Jiu, U.A.T. Stănești, U.A.T. Polovragi, U.A.T. Baia de Fier, U.A.T. Runcu, 

U.A.T. Padeș, U.A.T. Schela, potrivit căruia după expirarea perioadei de 5 ani de la 

finalizarea proiectului părțile vor conveni asupra modului de utilizare a rezultatelor 

proiectului, 

 

considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 

drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

                          Director executiv,                                                            Director executiv, 

                        Ungureanu Victoria                                                                    Marcău Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


