
 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL GORJ         
CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 
AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

                                                                                                
HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice a 
obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” 

 
Consiliul Județean Gorj: 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
- Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe 

și Direcția juridică și dezvoltarea capacitații administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj; 

- Avizul nr. 15/2017 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, privind 
„Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 81 din 26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. 
Tudor Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 135 din 18.07.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. 
Tudor Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice a 
obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. 
Tudor Vladimirescu”; 

-  Scrisoarea de clarificare nr. 1, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia sub nr. 
16105/29.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12192 din 02.10.2017; 

- Scrisoarea de clarificare nr.  2, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia sub nr. 17171 
din 11.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12762 din 11.10.2017; 

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

- Prevederile art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1   (1) Se completează Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice a obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 
– locația str. Tudor Vladimirescu”, cu Anexa nr. 2 – Descrierea sumară a investiției propuse, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

   (2)  Anexa – Indicatori pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu – locația - str. Tudor Vladimirescu” la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 171 din 03.10.2017, 
devine Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și constituie parte integrantă a acesteia.  
 
Art. 2      Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității 
administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
Nr.____________ 
Adoptată în ședința din 17.10.2017 
cu un număr de ______ voturi din  
totalul numărului de consilieri. 

  



ROMÂNIA                    Anexa  nr.1 

JUDEȚUL GORJ                                          la proiectul de  Hotărâre  nr._________din 17.10.2017 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

 

 

INDICATORI 
pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență  

Târgu-Jiu – locația - str. Tudor Vladimirescu” 

 

 

 

 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA            21.134,024 mii lei 

    Din care C+M (inclusiv T.V.A.)             13.391,650 mii lei 

 

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M), inclusiv TVA 

     Anul I                 4.299,154/2.484,690 mii lei 

Anul II                16.834,870/10.906,960 mii lei                        

                       

3. Durata de realizare               16 luni 

 

4. Capacități (în unități fizice): 

- Suprafața construită supusă reabilitării energetice          4.237 mp. 

- Suprafață construită desfășurată reabilitată energetic          12.469 mp. 

- Sistem instalație încălzire              1 buc. 

- Sistem alternativ de producere a energiei termice          1 buc. 

- Sistem de management energetic integrat           1 buc. 

 

 
PROIECTANT, 

S.C. Alpin Construct S.R.L. 
DR.ING. ROMAN  GHERORGHE VICTOR 

 

 

          Preşedinte,         

Cosmin-Mihai Popescu          Contrasemnează: 

  Secretarul Judeţului, 

               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

  



ROMÂNIA                    Anexa nr. 2 
JUDEȚUL GORJ                                                        la proiectul de  Hotărâre  nr._________din 17.10.2017 
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 

 

 
 

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI  
„Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”, 

 
 

DENUMIRE PROIECT: Reabilitarea energetică a Spitalului Județean De Urgență Târgu – Jiu, Locația Str.  

Tudor Vladimirescu  

AMPLASAMENT:  Jud. Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32 

PROIECTANT GENERAL:  S.C. Alpin Construct S.R.L. 

str. Nicolae Titulescu, nr. 20, Bl. A53, Sc. 3, AP. 1-3,  

Vulcan, jud. Hunedoara,  

Tel/Fax 0254-570 973 

E-mail: alpinv@yahoo.com  

PROPRIETAR:    UAT - JUDETUL GORJ 

ADMINISTRARE:   SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU – JIU 

BENEFICIAR:    UAT - JUDETUL GORJ 

FAZA DE PROIECTARE:  DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE 

PROIECT NR:    A 574 – rev. 1 

DATA ELABORĂRII:   25 iunie 2016 

DATA ACTUALIZARE:  10 aprilie 2017 

 

Spitalul este situat la intersecția străzii Tudor Vladimirescu cu strada General Magheru, având fațada principală 
orientată spre N-E. 

Corpul vechi este alcătuit din următoarele corpuri de clădire: 

 Corpul E - având regimul de înălțime P+1 - amplasat în zona centrală a incintei spitalului, pe latura Nord-estică. 

 Corpul F - având regimul de înălțimeP+2, amplasat în zona centrală a incintei; 

 Corpul G - având regimul de înălțime P+4, amplasat pe latura nord-vestică a incintei; 

Corpul nou este alcătuit din următoarele corpuri de clădire: 

 Corpul A - având regimul de înălțime S+P+2 - amplasat în partea sud-estică a incintei spitalului; 

 Corpul B - are regimul de înălțime P+1 și este amplasat în partea nord-estică; 

 Corpul C - are regimul de înălțime P+2 și este amplasat în partea sud-vestică; 

 Corpul D - pasarelă, amplasată la nivelul 1. 

 

  

mailto:alpinv@yahoo.com


SITUAȚIA EXISTENTĂ 

CORP A 

Zidurile exterioare sunt din cărămidă eficientă de 30 cm grosime, zidurile interioare sunt din cărămidă cu grosimi de 
25, 20, 15, 12.5, 7.5, cm grosime, iar planșeele sunt din beton armat de 15 cm grosime. Acoperișul este tip șarpantă 
cu învelitoare din țiglă de beton, pe zona cu 3 nivele și acoperiș tip terasă cu învelitoare din membrană bituminoasă 
pe zona cu 2 nivele. Subsolul este parțial amenajat pentru vestiare ș i alte utilități și parțial este folosit ca subsol 
tehnic pentru instalațiile de apă rece, apă pentru hidranți, apă caldă și instalații, ape menajere. Tâmplăria exterioară 
este preponderent din PVC cu geam termopan cu excepția ferestrelor de la nivelul 4, care sunt din lemn cu două 
foi de geam simplu, cu ochiuri de geam parțial sparte, și a ferestrelor de la parter (la încăperile computer tomograf 
și sterilizare), în număr de șase bucăți  și ușa de la sterilizare care este metalică. Nici un element al anvelopei clădirii 
nu este termoizolat. Fațadele nu prezintă degradări majore, doar pe alocuri sunt desprinderi ale cărămizii de placaj și 
tencuială, iar o parte din ferestre nu au montat pervaz. 

CORP B 

Zidurile exterioare sunt din cărămidă eficientă de 30 cm grosime, zidurile interioare sunt din cărămidă cu grosimi de 
25, 20, 15, 12.5, 7.5, cm grosime, iar planșeele sunt din beton armat de 15 cm grosime. 

Acoperișul este tip șarpantă cu învelitoare din țiglă de beton, care a fost reabilitată și se află în stare bună. 

Tâmplăria exterioară este preponderent din PVC cu geam termopan. Nici un element al anvelopei clădirii nu este 
termoizolat. 

CORP C 

Zidurile exterioare sunt din cărămidă eficientă de 30 cm grosime, zidurile interioare sunt din cărămidă cu grosimi de 
25, 20, 15 cm grosime, iar planșeele sunt din beton armat. 

Acoperișul este tip șarpantă cu învelitoare din țiglă de beton, care a fost reabilitată și se află în stare bună. 

Tâmplăria exterioară este din PVC cu geam termopan la parter și din lemn cu două foi de geam simplu, la etajul unu 
și doi. Nici un element al anvelopei clădirii nu este termoizolat. Fațadele nu prezintă degradări majore, doar pe alocuri 
sunt desprinderi de tencuială (la parter, mai ales în zona soclului), iar  o parte din ferestre nu au montat pervaz. 

CORP D (pasarelă) 

Închiderile laterale sunt realizate din tâmplărie PVC cu geam termopan. Acoperișul este tip terasă cu hidroizolație din 
membrană bituminoasă. 

Fațadele nu prezintă degradări, fiind în stare bună. La interior în zona grinzilor de acoperiș și a stâlpilor s-au 
depistat infiltrații de ape pluviale de pe acoperiș. 

 CORPUL E 

Zidurile exterioare sunt din cărămidă plină de 50 cm grosime, zidurile interioare sunt din cărămidă cu grosimi de 40, 20, 
10 cm, iar planșeele intermediare sunt din beton armat, tavanul peste ultimul nivel este din lemn. Acoperișul este tip 
șarpantă cu învelitoarea din tablă zincată, care a fost reabilitată și se află în stare bună. Tâmplăria exterioară este 
parțial din PVC cu geam termopan, parțial din lemn cu două foi de geam simplu. Nici un element al anvelopei clădirii 
nu este termoizolat. Fațadele prezintă tencuieli desprinse, mai ales in zona de parter și soclu. Partea cea mai degradată 
este  la fațadele dinspre curtea interioară. În această zonă, la schimbarea tâmplăriei nu au fost finisați șpaleții, sunt 
tencuieli desprinse în jurul ferestrelor, în zona acoperișului, nu au fost definitivate închiderile (există goluri în zidăria 
dinspre zona podurilor). Anexa CT prezintă degradări majore la soclu, unde sunt desprinderi ale betonului. Conductele 
pentru apele menajere de la etajul 1 sunt scoase spre exterior și prinse pe fațadele exterioare. 

CORP F 

Zidurile exterioare sunt din cărămidă plină de 45 cm grosime, zidurile interioare sunt din cărămidă cu grosimi de 30, 
20, 10 cm grosime, iar planșeele sunt din beton armat. Acoperișul este tip șarpantă cu învelitoarea din tablă zincată. 
Tâmplăria exterioară este preponderent din PVC cu geam termopan cu excepția ferestrelor de la nivelul 1 și 2, care 
sunt din lemn cu două foi de geam simplu, amplasate la casa scării și grupurile sanitare. Nici un element al anvelopei 
clădirii nu este termoizolat. 

Fațadele nu prezintă degradări majore, doar pe alocuri sunt desprinderi de tencuială, iar o parte din ferestre nu au 



montat pervazul. În decursul timpului, nu au fost făcute intervenții structurale majore asupra construcției. 

 CORP G 

Zidurile exterioare sunt din cărămidă plină de 45 cm grosime, zidurile interioare sunt din cărămidă cu grosimi de 30, 20, 
10 cm grosime, iar planșeele sunt din beton armat. Acoperișul este tip șarpantă cu învelitoarea din tablă zincată. 
Tâmplăria exterioară este preponderant din PVC cu geam termopan. 

Fațadele nu prezintă degradări majore, doar pe alocuri sunt desprinderi de tencuială, iar o parte din ferestre nu au 
montat pervazul. În decursul timpului, nu au fost făcute intervenții structurale majore asupra construcției. 

CONCLUZII ȘI PREZENTAREA A CEL PUȚIN DOUĂ OPȚIUNI - EXPERTIZA TEHNICĂ 

Din analiza efectuată asupra structurii de rezistență a clădirii investigate reiese că, este posibilă reabilitarea 
propusă, în condițiile realizării unor lucrări a căror soluții de principiu se prezintă în continuare. 

Opțiunea 1: 

- Se va îndepărta tencuiala degradată din zona soclului și de pe fațade în vederea aducerii la starea inițială, se va trata 
suprafața prin desprăfuire, spălare și amorsare, după care se va retencui. În zonele unde există degradări majore la 
nivelul soclului, se vor consolida acele zone prin îndepărtarea betonului degradat, desprăfuirea, spălarea, amorsarea, 
montarea unor ancore (care să asigure conlucrarea betonului existent cu cel din cămășuire), armarea și cămășuirea 
prin betonare; 

- Se va îndepărta cărămida aparentă de pe fațade; 

- Înlocuirea jgheaburilor și burlanelor; 

- Se va reface trotuarul de protecție din jurul imobilului, etanșeizându-se spre soclu și asigurând panta spre exterior; 

- Se vor realiza lucrări de reparații la nivelul acoperișului și ancorarea șarpantelor pentru corpurile cu acoperiș șarpantă, 
în structura de rezistență; 

- Aplicarea unui sistem termoizolant la fațadele, soclul construcției, cu materiale ușoare, respectiv la  nivelul acoperișului, 
cu respectarea tehnologiei producătorului. 

Opțiunea 2: 

- Se va îndepărta tencuiala degradată din zona soclului și de pe fațade în vederea aducerii la starea inițială, se va trata 
suprafața prin desprăfuire, spălare și amorsare, după care se va retencui. În zonele unde există degradări majore la 
nivelul soclului, se vor consolida acele zone prin îndepărtarea betonului degradat, desprăfuirea, spălarea, amorsarea, 
montarea unor ancore (care să asigure conlucrarea betonului existent cu cel din cămășuire), armarea și cămășuirea 
prin betonare; 

- Se va îndepărta cărămida aparentă de pe fațade; 

- Înlocuirea jgheaburilor și burlanelor; 

- Se va reface trotuarul de protecție din jurul imobilului, etanșeizându-se spre soclu și asigurând panta spre exterior; 

- Se vor realiza lucrări de reparații la nivelul acoperișului și ancorarea șarpantelor pentru corpurile cu acoperiș șarpantă, 
în structura de rezistență; 

- Aplicarea unui sistem termoizolant la fațade, soclul construcției, cu materiale ușoare, respectiv la nivelul acoperișului, 
cu respectarea tehnologiei producătorului; 

- Realizarea și menținerea în stare de funcționare a sistemului de colectare a apelor de pe acoperiș și îndepărtarea lor 
de clădire, prin rigole; 

- Verificarea și asigurarea bunei funcționalități a instalațiilor interioare și exterioare de apă și canalizare; 

- Se va avea în vedere prevederea unor reazeme de neopren în dreptul planșeelor, după caz; 

- Instalația electrică: reabilitarea tuturor instalațiilor electrice, respectiv înlocuirea tablourilor de iluminat și de forță, 
înlocuirea grupului generator, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat cu 
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață. 



- Instalația termică: reabilitarea și modernizarea instalației pentru prepararea și transportul agentului termic, a apei calde 
menajere; 

- Pentru utilizarea surselor de energie regenerabilă se vor monta panouri solare pentru a asigura necesarul de energie 
termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum; 

- Se vor implementa sisteme de management energetic pentru a îmbunătăți eficiența energetică și monitorizarea 
consumurile de energie; 

- Crearea zonelor de protecție anti-incendiu, instalarea de uși anti-incendiu, instalarea sistemului de iluminat de 
siguranță. 

 

RECOMANDAREA EXPERTULUI TEHNIC ASUPRA SOLUŢIEI OPTIME 

Opțiunea recomandată de expert este opțiunea 2. 

 

CONCLUZII ȘI PREZENTAREA A CEL PUȚIN DOUĂ OPȚIUNI - AUDIT ENERGETIC 

S1. Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori și soclu 

Soluția de reabilitare pentru pereții exteriori va păstra actualul desen al fațadei. 

Se propune sporirea rezistenței termice a pereților exteriori prin izolarea termică a pereților exteriori cu un strat de 
vata minerală bazaltică cu grosimea de 10 cm, într-o soluție de tip «termosistem», prin lipire cu un mortar adeziv și 
fixare cu dibluri a plăcilor pe suprafața pereților existenți, protejarea stratului termoizolator obținut cu o tencuială subțire 
armată cu țesătură din fibre de sticlă, urmată de aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se 
va acorda o atenție deosebită acoperirii punților termice existente. 

Sporirea rezistentei termice a planșeului din zona soclului, se va realiza prin montarea unui strat termoizolant din 
polistiren expandat, prin lipire cu un mortar adeziv și fixare cu dibluri a plăcilor  pe suprafața pereților existenți, 
protejarea stratului termoizolator obținut cu o tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, urmată de 
aplicarea unei tencuieli într-un strat de 3 cm, armată cu plasă rabiț și finisaj tencuieli decorative. 

S2. Soluții de reabilitare pentru placa peste ultimul nivel 

Sporirea rezistentei termice a planșeului peste ultimul nivel, se va realiza prin montarea unui strat termoizolant după 
cum urmează: 

- la placa peste ultimul nivel cu acoperiș șarpantă - vată minerală bazaltică, cu grosimea de 20 cm, protejată cu un 
podeț de circulație din lemn. La realizarea termoizolației se va ține cont de detaliile din proiectul tehnic; 

- la placa peste ultimul nivel cu acoperiș tip terasă - polistiren expandat, cu grosimea de 20 cm. Înainte de montarea 
termoizolației, se vor demonta straturile existente până la placă, după care se va aplica  un strat de difuziune și un 
strat pentru bariera de vapori. Peste stratul termoizolant se vor aplica  următoarele straturi de hidroizolație: un strat 
barieră vapori - membrană termofuzibilă; un strat membrană bituminoasă cu protecție cu granule minerale. 

S3. Soluții de termoizolare a plăcii peste subsol și placa spre exterior 

Pentru creșterea rezistenței termice a plăcii pe subsol se va termoizola placa spre exterior (de la pasarelă) și 
tavanul subsolului precum și 0.6 m de la tavan pe pereții interiori cu vată minerală clasa de reacție la foc A1 sau 
A2, cu grosimea de 10 cm, la placa subsolului și 20 cm la plăcile spre exterior, prin lipire cu un mortar adeziv și 
fixare cu dibluri a plăcilor pe suprafața pereților existenți, protejarea stratului termoizolator obținut cu o tencuială 
subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă. 

La aplicarea termoizolației se va acorda o atenție deosebită acoperirii punților termice existente. Toate prevederile 
tehnice și tehnologice ale furnizorului de sistem trebuie respectate. 

S4. Soluții de reabilitare pentru tâmplăria exterioară 

Tâmplăria actuală este din PVC, lemn și metalică. 

Soluția implică schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie termorezistentă performantă din punct de vedere 

energetic, care să ducă la reducerea transferului termic. În jurul tâmplăriei se va aplica un strat de vată minerală 



bazaltică, cu grosimea min. 2 cm, prin lipire cu un mortar adeziv și fixare cu dibluri a plăcilor pe suprafața pereților 
existenți, protejarea stratului termoizolator obținut cu o tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, urmată 
de aplicarea tencuielii exterioare. 

Pentru reducerea transferului termic pe perioada de iarnă și vară se propune montarea de rulouri automatizate cu 
senzor de soare și telecomandă. 

S5. Soluții de modernizare a instalației de apă caldă de consum 

Se propune montarea unui sistem de panouri solare cu tuburi vidate pentru prepararea apei calde de consum. 

 S6. Soluții de modernizare a instalației de încălzire 

Se propune înlocuirea cazanelor existente cu cazane de înaltă eficiență, cu funcționare în condensație. 

Se propune modernizarea instalației de încălzire, prin montarea unor cazane de înaltă eficiență cu funcționare pe gaz, 
în condensație.  

Ca aport la încălzire se propune montarea a 6 pompe de căldură cu capacitatea de 30 kW/buc. 

 

Pachete propuse: 

Pachet 1: S1 + S2 + S3 + S4 

Pachet 2: S5 + S6 

Pachet 3: S1 + S2 + S3 + S4 + S5 +S6 

Pe baza utilităților globale se propune realizarea reabilitării energetice a spitalului pe baza pachetului de 
soluții P3 (S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6). 

 

DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI 

Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază conform 
recomandărilor din expertiză și din auditul energetic se conturează o serie de lucrări de bază, lucrări care se impun 
pentru ca obiectivul studiat, să îndeplinească cerințele de calitate și legislația în vigoare. 

Lucrările de bază, după cum reies din raportul de expertiză și din raportul auditul energetic la acest obiectiv, se 
conturează în: 

 

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A ANVELOPEI 

Izolare termică fațadă – parte vitrată 

Cerințele constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură oțel zincat; grile de 
ventilație higroreglabile; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct.  

În partea de primiri urgență aferentă corpului A, se vor monta uși automate din PVC. 

Pervazurile exterioare se vor înlocui cu pervazuri din tablă vopsită în câmp electrostatic. 

Izolarea termică fațade parte opacă 

Lucrări de bază la nivelul soclului 

Premergător aplicării termosistemului se vor îndepărta toate straturile de tencuieli sau placaje. Zonele de pe soclu de 
unde vor fi îndepărtate finisajele compromise vor fi tencuite și aduse la nivelul finisajelor în câmp. La montarea 
materialului termoizolant la nivelul soclului se va ține seama de natura soclului, montându-se un șorț de tablă zincată 
prinsă cu agrafe de bandă de oțel zincat. 

Lucrări de bază la nivelul pereților exteriori parte opacă. 

Premergător aplicării termosistemului se vor îndepărta toate straturile de tencuieli sau placaje (în totalitate placajul de 
cărămidă aparentă aflată pe fațade). Zonele de pe fața de unde vor fi îndepărtate finisajele compromise vor fi tencuite 



și aduse la nivelul finisajelor în câmp. Termoizolația de la nivelul fațadelor va fi din vată minerală  grosimea de 10 cm, 
fixarea plăcilor de vată se va realiza cu adeziv, pentru lipirea plăcilor de vată, apoi se va proteja cu un strat de protecție 
din mortar, care va fi aplicat peste o plasă de rabiț. Peste mortar se va aplica un strat de finisaj exterior, tencuială 
decorativă. 

Pentru protejarea muchiilor la ziduri se vor folosi colțare din aluminiu cu plasă, iar pentru colțurile interioare pentru a 
nu se infiltra apa se va monta profil cu picurător. Șpaleții vor fi termoizolați cu polistiren expandat cu o grosime de 2 
cm. Peste termoizolație se vor aplica două straturi de protecție, masă șpaclu din mortar aditivat. Peste stratul de 
protecție se va aplica un strat de tencuială decorativă. 

Termoizolație placă peste ultimul nivel 

Termoizolarea plăcii peste ultimul nivel se va face folosind un sistem care va cuprinde curățarea stratului suport 
de pe acoperiș. 

Ca și material termoizolant se va folosi vată minerală bazaltică. Se va aplica un strat de amorsă bituminoasă realizată 
din bitum oxidat și solvenți și un strat de membrană termofuzibilă cu grosimea de 2 mm. Peste stratul de termoizolație 
se va monta un podest din lemn pentru accesul în acoperiș.  

La placa peste ultimul nivel cu acoperiș tip terasă - polistiren expandat, cu grosimea de 20 cm. Înainte de montarea 
termoizolației, se vor demonta straturile existente până la placă, după care se va aplica  un strat de difuziune și un strat 
pentru bariera de vapori. Peste stratul termoizolant se vor aplica  următoarele straturi de hidroizolație: un strat barieră 
vapori - membrană termofuzibilă; un strat membrană bituminoasă cu protecție cu granule minerale 

După termoizolare se va monta în șorț de tablă zincată cu rolul de a proteja termoizolația. 

Termoizolație subsol 

Se va termoizola tavanul subsolului cu vată minerală clasa de reacție la foc A1 sau A2, cu grosimea de 10 cm, 
prin lipire cu un mortar adeziv și fixare cu dibluri a plăcilor pe suprafața pereților existenți, protejarea stratului 
termoizolator obținut cu o tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă. 

 

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE 

Înlocuire conductă distribuție la exterior 

Se vor înlocui țevile de la nivelul canalului tehnic și de pe fațade (fațadele aflate în interiorul curții corpului E). 

Înlocuire centrală termică proprie 

Deoarece instalația de producere a apei calde de consum prezintă uzură fizica și morală în proporție de 80% necesită 
înlocuire urgentă a acesteia, de aceea impunându-se montarea următoarelor: două cazane cu puterea de 800 KW, 
două arzătoare pentru cazane, două sisteme de automatizare cascadă, două acumulatoare ACM cu capacitatea de 
5000 de L și un schimbător de căldură. La fiecare cazan se va monta câte o pompă de circulație iar pentru a asigura 
circulația apei de la boiler la schimbătorul de căldură se va monta câte o pompă de circulație. 

Se va monta o butelie de egalizare cu rolul de a separa regimul hidraulic, al circuitelor utilajelor din centrala 
termică, de cel al consumatorilor. 

Înlocuirea instalației de distribuție  a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum  
Această categorie de lucrări cuprinde reabilitarea termică a sistemului de încălzire. Pentru  sistemul de încălzire se vor 
monta conducte noi din oțel, care se vor vopsi si se vor termoizola cu un strat de vata minerala protejata cu carton 
bitumat. Conductele de distribuție înlocuite vor avea aceleași diametre cu cele inițiale, păstrându-se și traseul 
circuitului. După înlocuirea și  izolarea conductelor, instalația se va spăla urmând echilibrarea hidraulică.  

Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă, apa rece și a contoarelor de energie termica 
Pe conducta de alimentare cu apa rece se va monta un contor, cu următoarele caracteristici: 

-posibilitate de montare verticală sau orizontală; 
-temperatura maxima 50oC; 
-dispozitiv de măsurare sub acțiunea apei; 
-preechipare pentru citire la distanta sau echipare cu releu reed cu sistem M-Bus, cu modul radio. 

Pe conducta principală de apă caldă se va monta un contor cu următoarele caracteristici: 



-posibilitate de montare orizontală;  
-dispozitiv de măsurare sub acțiunea apei; 
-preechipare pentru citire la distanta sau echipare cu releu reed cu sistem M-Bus, cu modul radio; 

Pentru măsurarea energiei termice se va monta un contor electronic de energie termică cu posibilitatea de calcul a 
consumurilor unui grup de consumatori. Contorul poate fi conectat în sistem BMS. 

INSTALARE SISTEME ALTERNATIVE 

Montaj sisteme surse regenerabile 

Se vor monta panouri solare cu tuburi vidate, pe acoperiș. Principiul de funcționare va favoriza energia provenită din 
surse verzi și regenerabile în conformitate cu directivele europene. Panourile solare se vor monta pe acoperișul fiecărui 
corp al spitalului de pe fațada sud-vestică. Panourile vor fi prevăzute cu prelată de acoperire pentru evitarea 
supraîncălzirii agentului termic din instalație. 

La nivelul solului, în curtea interioară se vor monta 6 pompe de căldură aer – apă de 30kW, montate în grupuri de câte 
trei. Prepararea agentului termic pentru apă caldă menajere și ca aport pentru încălzire se va realiza în trei pufere cu 
o serpentină, pentru conectarea panourilor solare. 

Sistemul de asigurare al instalației este realizat cu vase de expansiune închise și supape de siguranță. 

 

LUCRĂRI DE INSTALARE / REABILITARE / MODERNIZARE A SISTEMELOR DE CLIMATIZARE, VENTILARE 
NATURALĂ ȘI VENTILARE MECANICĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII AERULUI INTERIOR 

Asigurarea calității aerului prin ventilare naturală organizată 

Clădirea este dotată la majoritatea încăperilor cu aparate individuale de climatizare. 

Calitatea aerului va fi asigurată prin montarea unor grile higroreglabile la nivelul tâmplăriei termorezistente din PVC. 

LUCRĂRI DE REABILITARE / MODERNIZARE A INSTALAȚIEI DE ILUMINAT 

Reabilitarea / modernizarea instalației de iluminat 

Cablurile pentru circuitele de iluminat vor fi montate îngropat în tencuială, montate în tuburi de protecție. Se vor folosi 
conductori din cupru cu rezistență mărită la foc CYY-F. 

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică 
ridicată și durată mare de viață 

Pentru iluminatul interior, exterior și stabilirea nivelului de iluminare, a fost calculată puterea corpurilor de iluminat, 
având  în vedere normativele aflate în vigoare pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din 
clădiri, instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile.  

 

LUCRĂRI DE MANAGEMENT ENERGETIC ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CARE CONDUC LA ÎNDEPLINIREA REALIZĂRII 
OBIECTIVULUI PROIECTULUI 

Montarea unor sisteme de automatizare, control și monitorizare, care vizează economia de energie 

Sisteme de control active 

Lucrările la nivelul sistemelor de management energetic cuprind și instalarea unui swich, router wireless, care să 
gestioneze conectarea la internet și să asigure un schimb rapid și eficient de informații între diferitele componente și 
dispozitive ce alcătuiesc sistemul BMS. 

Cu scopul de a reduce radiațiile solare pe timp de vară, cât și menținerea gradului de confort tehnic în interiorul 
spitalului în zilele de iarnă, se vor monta rulouri exterioare. Aceste rulouri au senzori de soare, acționate electric prin 
telecomandă pentru fiecare rulou și sunt cuplate la sistemul BMS. 

Sisteme de management energetic 

Unul dintre tipurile folosite la managementul energetic este pachetul BMS (building management sistem), ceea ce 
înseamnă folosirea eficientă a instalației de încălzire și iluminat. 



BMS este un sistem de automatizare pentru spital care trebuie să lucreze automat, fără a fi nevoie de intervenția 
permanentă a operatorului uman. 

Pachetul BMS cuprinde: modulul logic de comandă și recepție a datelor, modulul de transmisie a datelor către o sursă 
externă, cum este computerul. Pachetul mai cuprinde releu de comandă a electrovanei pentru un calorifer, senzorul 
de comandă a climei interioare în funcție de necesitate, acesta cuprinzând nouă senzori în unul singur; alimentatorul 
sistemului; modulul de diminuare a intensității luminoase. 

 

MĂSURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

Reparații elemente construcție fațadă 

Se vor repara elementele de construcție ale fațadei ce prezintă potențial pericol de desprindere ce pune în pericol 
siguranța, pacienților, personalului autorizat din cadrul spitalului, cât și a vizitatorilor. 

Se vor repara tencuielile exterioare la nivelul pereților exteriori și soclului, mai exact se vor desface tencuielile degradate 
de la nivelul ancadramentelor la ferestre, brâul de la corpul E. Se va desface placajul de cărămidă aparentă. 

Se vor repara și se vor tencui zonele degradate de la nivelul fațadelor și pereților. După repararea acestor elemente se 
vor înlocui pervazurile exterioare cu pervazuri din tablă vopsită în câmp electrostatic. 

 

Reparații acoperiș, inclusiv sistem colectare ape meteorice 

Aceste lucrări conexe cuprind următoarele reparații la nivelul acoperișului - înălțarea coloanelor de ventilație, montarea 
unei căciuli la coloanele de ventilație, se vor desface toate straturile de termoizolație existente de la nivelul teraselor 
acoperișului. 

Elementele din lemn de la nivelul structurii acoperișului (închideri scândură, streașină, pazie) se vor trata cu 
insectofungicid pe ambele părți, apoi acestea se vor vopsi pe exterior. 

La nivelul copertinelor se va realiza învelitoare din tablă tip țiglă. 

Demontare - montare echipamente aferente de pe fațadă 

Instalația de gaz care este pozată pe fațadă va fi demontată pe porțiuni montându-i-se cleme de susținere mai lungi 
cu scopul repozării pe fațada finită (cu termosistem) a conductei de gaz, fără ca aceasta să fie îngropată în 
termosistem. Cutiile cu contoare și de distribuție de gaz prezente pe fațadă vor fi demontate și remontate aparent pe 
stratul finit. Aparatele de aer condiționat care apar pe fațadă vor fi demontate și remontate pe stratul de termosistem 
finit. De asemenea firma luminoasă și cablurile electrice  pozate pe faţadă vor fi demontate şi repozate pe stratul finit. 

Refacere finisaje interioare, în zonele de intervenție 

În zonele unde se va interveni pentru termoizolarea șpaleților și înlocuirea tâmplăriei existente din lemn cu tâmplărie 
performantă energetic PVC, se vor reface finisajele interioare, se vor reface și pervazurile interioare. 

Reparare trotuar 

În urma realizării lucrărilor de termoizolație din zona soclului, se va tăia betonul cu disc diamantat, se va desface 
trotuarul existent, se va săpa manual, se va depune un strat de nisip compactat, se va monta o armătură peste care 
se va turna beton, printre rosturi se va turna bitum. 

Consolidări 

Lucrările de consolidare vizează în special lucrări la nivelul soclului.  

Reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau 
subdimensionate: 

         - înlocuire tablouri electrice; 

         - montaj grup generator; 

         - instalații semnalizare urgente; 

         - instalații avertizare și prevenire  incendiu; 



         - instalație legare la pământ și paratrăznet; 

         - racord electric; 

         - înlocuire circuite electrice; 

 

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, așa cum au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean 
Gorj nr. 135 din 18.07.2017 sunt: 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA    21.134,024 mii lei 

     din care: C+M (inclusiv T.V.A.)     13.391,650 mii lei 

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M), inclusiv TVA 

     Anul I        4.299,154/2.484,690 mii lei 

Anul II        16.834,870/10.906,960 mii lei                                            

3. Durata de realizare      16 luni 

4. Capacități (în unități fizice): 

- Suprafața construită supusă reabilitării energetice          4.237 mp. 

- Suprafață construită desfășurată reabilitată energetic  2.469 mp. 

- Sistem instalație încălzire     1 buc. 

- Sistem alternativ de producere a energiei termice  1 buc. 

- Sistem de management energetic integrat   1 buc. 
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R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-

Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” 

 

Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor 

Vladimirescu” a fost depus spre finanțare, în luna septembrie 2017, în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014 – 2020 - Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice. 

 

Prin realizarea obiectivului de investiție se urmărește: 

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu 

superior, planșeu peste subsol), a șarpantelor și a învelitorilor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, 

după caz; 

- reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde 

menajere și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru 

încălzire și prepararea apei calde de consum (montarea unui sistem alcătuit din panouri solare și pompe 

de căldură); 

- reabilitarea instalațiilor electrice, respectiv înlocuirea tablourilor de iluminat și de forță, înlocuirea 

grupului generator, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de 

iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; 

- implementarea sistemelor de management energetic, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice 

și monitorizarea consumurilor de energie; 

- realizarea instalațiilor de avertizare și prevenire incendiu. 

 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin (3), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea 

economico-socială a județului, consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor 

de investiții de interes județean. 

 

De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură 

integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative, potrivit art. 44, 

alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

În anul 2016 a fost întocmită documentația tehnico-economică în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 

28 din 09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiţii şi lucrări de intervenţii, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, care vizează 

elemente tehnico-economice structurale, valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi 

principalele categorii de lucrări, fiind supusă, spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice, constituită la 

nivelul UA.T. - Judeţul Gorj, obţinându-se avizul favorabil nr. 18/2016.  

 

În data de 26.10.2016 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 81 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, potrivit căreia, 

- Valoarea totală (INV), inclusiv TVA     21.274,699  mii lei 

    din care: C+M (inclusiv T.V.A.)     13.504,407 mii lei                       

- Durata de realizare       12 luni 

- Capacități (în unități fizice): 

 Suprafață izolare termică fațadă – parte vitrată   1.802 mp. 

 Suprafață izolare termică fațadă – parte opacă   9.030 mp. 

 Suprafață izolare termică peste ultimul nivel   5.096 mp. 



 

 Suprafață izolare termică subsol     302 mp. 

În data de 18.07.2017 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 135 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, potrivit căreia, 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA              21.134,024 mii lei 

     din care: C+M (inclusiv T.V.A.)     13.391,650 mii lei 

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M), inclusiv TVA 

     Anul I                  4.299,154/2.484,690 mii lei 

Anul II                  16.834,870/10.906,960 mii lei                                            

3. Durata de realizare                16 luni 

4. Capacități (în unități fizice): 

- Suprafața construită supusă reabilitării energetice            4.237 mp. 

- Suprafață construită desfășurată reabilitată energetic           12.469 mp. 

- Sistem instalație încălzire               1 buc. 

- Sistem alternativ de producere a energiei termice            1 buc. 

- Sistem de management energetic integrat             1 buc. 

 

De asemenea, în data de 03.10.2017, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 171 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, potrivit căreia, a fost 

aprobată documentația tehnico-economică a investiției, recepționată și avizată în prealabil, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Având în vedere: 

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

și completările ulterioare; 

- Avizul nr. 15/2017 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, 

privind „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. Tudor 

Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 81 din 26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu 

Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 135 din 18.07.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu 

Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-

economice a obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-

Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”; 
- Scrisoarea de clarificare nr. 1, emisă de Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud-Vest Oltenia sub 

nr. 16105/29.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12192 din 02.10.2017; 

- Scrisoarea de clarificare nr.  2, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia sub 

nr. 17171/11.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12762 din 11.10.2017, 

 

se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”, prin includerea descrierii sumare a 

investiției în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, conform solicitării Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-

Vest Oltenia prin scrisoarea de clarificări nr. 2. 

 

Față de motivele expuse, apreciez legal și oportun proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 171 din data de 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu – 

locaţia str. Tudor Vladimirescu”, drept pentru care îl supun adoptării Consiliului Județean Gorj în forma 

prezentată. 
INIȚIATOR PROIECT 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 



 

R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcția tehnico – economică, dezvoltare regională și relații externe 

Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative 

 

 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 171 din 03.10.2017 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 91, alin. (3), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor 

privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-

economice pentru lucrările de interes județean și 

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, documentațiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiții noi a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, 

se aprobă de către autoritățile deliberative; 

- Avizul nr. 15/2017 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, 

privind „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. Tudor 

Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 81 din 26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Târgu Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 135 din 18.07.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Târgu Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-

economice a obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”; 

- Scrisoarea de clarificare nr. 1, emisă de Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud-Vest Oltenia sub 

nr. 16105/29.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12192 din 02.10.2017; 

- Scrisoarea de clarificare nr.  2, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia sub 

nr. 17171/11.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12762 din 11.10.2017. 

 

Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor 

Vladimirescu” a fost depus, în luna septembrie 2017, spre finanțare în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014 – 2020 - Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, proiect aflat în etapa de verificare a conformității administrative 

și a eligibilității cererii de finanțare. 

 

Prin Scrisoarea de clarificare nr. 2, înregistrată sub nr. 17171/11.10.2017, emisă de către Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12762 din 

11.10.2017, se solicită o serie de clarificări, printre care și transmiterea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-

economici, respectiv descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, asumată de către 

proiectant, conform cerințelor din Ghidul specific al solicitantului pentru Programul Operațional Regional 

2014 – 2020 - Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 

de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea B - Clădiri Publice. Termenul limită de răspuns la Scrisoarea de clarificare nr. 2 este 18 

octombrie 2017.    



 

 

Descrierea investiției 

Situația existentă 

Spitalul este situat la intersecția străzii Tudor Vladimirescu cu strada General Magheru, având fațada 

principală orientată spre N-E. 

 Corpul vechi este alcătuit din următoarele corpuri de clădire: 

 Corpul E - având regimul de înălțime P+1 - amplasat în zona centrală a incintei spitalului, pe latura 

Nord-estică. 

 Corpul F - având regimul de înălțime P+2, amplasat în zona centrală a incintei; 

 Corpul G - având regimul de înălțime P+4, amplasat pe latura nord-vestică a incintei; 

Corpul nou este alcătuit din următoarele corpuri de clădire: 

 Corpul A - având regimul de înălțime S+P+2 - amplasat în partea sud-estică a incintei spitalului; 

 Corpul B - are regimul de înălțime P+1 și este amplasat în partea nord-estică; 

 Corpul C - are regimul de înălțime P+2 și este amplasat în partea sud-vestică; 

 Corpul D - pasarelă, amplasată la nivelul 1. 

 

Descrierea lucrărilor 

Principalele lucrări care se vor realiza în cadrul proiectului menționat, vizează: 

- izolare termică fațadă – parte vitrată; 

- izolarea termică fațade parte opacă, respectiv lucrări de bază la nivelul soclului și lucrări de bază la 

nivelul pereților exteriori; 

- termoizolație placă peste ultimul nivel; 

- termoizolație subsol; 

- reabilitare instalație de distribuție în subsol; 

- înlocuire cazan termic; 

- lucrări conexe instalații de încălzire  (montarea supapelor de siguranță cu diametrul de 1", senzorilor 

de temperatură, țevi, fitinguri şi cleme de prindere pentru diferite diametre etc.); 

- înlocuire conducte distribuție la exterior (se vor înlocui țevile de la nivelul canalului tehnic și de pe 

fațade); 

- instalare sisteme alternative; 

 montaj sisteme surse regenerabile (se vor monta 176 panouri solare cu 15 tuburi vidate, pe 

acoperiș, respectiv se vor monta 6 pompe de căldură aer – apă de 30kW la nivelul solului, în curtea 

interioară); 

 lucrări conexe surse regenerabile (înlocuire corpuri de iluminat, înlocuirea tablouri de iluminat și 

forță, montaj grup generator, înlocuire circuite electrice, instalații iluminat de siguranță, instalații 

avertizare și prevenire incendiu, legare la pământ și paratrăznet); 

 -  reparații elemente construcție fațadă; 

-   reparații acoperiș, inclusiv sistem colectare ape meteorice; 

- demontare - montare echipamente aferente de pe fațadă; 

- refacere finisaje interioare, în zonele de intervenție; 

- reparare trotuar; 

- racord electric (se va schimba cablul de la nivelul canalului tehnic); 

- consolidări (vizează în special lucrări la nivelul soclului). 

 

În anul 2016, a fost întocmită documentația tehnico-economică în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 

28 din 09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiţii şi lucrări de intervenţii, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție. 

 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, care vizează ca elemente tehnico-economice structurale 

valoarea totală a investiţiei, durata de realizare a investiţiei şi principalele categorii de lucrări, a fost supusă, 

spre analiză, Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul UA.T. - Judeţul Gorj, obţinându-se avizul 

favorabil nr. 18/2016.  

 

 

 



 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 81/26.10.2016 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – 

locația str. Tudor Vladimirescu”, respectiv: 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA     21.274,699  mii lei 

    din care: C+M (inclusiv T.V.A.)     13.504,407 mii lei 

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M), inclusiv TVA 

    Anul I         21.274,699/13.504,407 mii lei                        

3. Durata de realizare       12 luni 

4. Capacități (în unități fizice): 

- Suprafață izolare termică fațadă – parte vitrată   1.802 mp. 

- Suprafață izolare termică fațadă – parte opacă   9.030 mp. 

- Suprafață izolare termică peste ultimul nivel   5.096 mp. 

- Suprafață izolare termică subsol     302 mp. 

 

În data de 18.07.2017, a a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 135 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, potrivit căreia, 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA            21.134,024 mii lei 

     din care: C+M (inclusiv T.V.A.)             13.391,650 mii lei 

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M), inclusiv TVA 

     Anul I                 4.299,154/2.484,690 mii lei 

Anul II                16.834,870/10.906,960 mii lei                                            

3. Durata de realizare               16 luni 

4. Capacități (în unități fizice): 

- Suprafața construită supusă reabilitării energetice          4.237 mp. 

- Suprafață construită desfășurată reabilitată energetic          12.469 mp. 

- Sistem instalație încălzire              1 buc. 

- Sistem alternativ de producere a energiei termice          1 buc. 

- Sistem de management energetic integrat           1 buc. 
 

De asemenea, în data de 03.10.2017, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 171 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, potrivit căreia, a fost 

aprobată documentația tehnico-economică a investiției, recepționată și avizată în prealabil, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Având în vedere: 

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

completările ulterioare; 

- Avizul nr. 15/2017 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, 

privind „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. Tudor 

Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 81 din 26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – 

locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 135 din 18.07.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Târgu Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-

economice a obiectivului de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-

Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”; 

- Scrisoarea de clarificare nr.  1, emisă de Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud-Vest Oltenia sub nr. 

16105/29.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12192 din 02.10.2017; 

- Scrisoarea de clarificare nr.  2, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia sub nr. 

17171/11.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12762 din 11.10.2017, 



 

 

se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”, prin includerea descrierii sumare a 

investiției în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, conform solicitării Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-

Vest Oltenia prin scrisoarea de clarificări nr. 2. 

 

Față de cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea prevederilor 

legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 
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