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

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

a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj 
 

Consiliul Județean Gorj, 
Având în vedere:  
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;  
- Raportul de specialitate comun al Direcției tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, 
Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului și Direcției juridice, dezvoltarea 
capacității administrative și achiziții publice; 
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;  
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 126 din 18.07.2017 privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 
pe anul 2017;  
- În baza anunțurilor nr. DA14523718 din 21.11.2017 și nr. DA14523690 din 21.11.2017 s-a realizat achiziția directă din 
catalogul electronic de produse/servicii/lucrări SEAP, având ca obiect furnizare, transport, livrare - “aparate aer condiționat 
- Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu”, cu o valoare totală de 10.037,65 lei cu T.V.A și recepționat prin procesul verbal 
de recepție nr. 16310 din 20.12.2017.  
- Referatul nr. 3479 din 20.03.2018 întocmit de Direcția tehnică, investiții infrastructură drumuri publice și transport public 
județean, Serviciul investiții publice; 
- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. (b), (c) și (d), alin. 4, lit. (a), alin. 5, lit. (a), pct. 2, art. 119, art. 121, art. 123, alin 1 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;   
- Prevederile art. 858, art. 860, alin. 1 și 2, art. 861 – (3), art. 863, lit. f) și art. 867 – 870, 874, 875  din NCC;  
În baza prevederilor art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
 şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

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

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

                               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
Nr.__________,  

 adoptată în şedinţa din __________2018   
           cu un număr de _______________ voturi 

din totalul numărului de consilieri județeni 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ     
                                                                                                                    ANEXA  

la H.C.J. Gorj nr. _____ din _______ 2018 
 
 
 
 
 

                                                                         DATE DE IDENTIFICARE 
 

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

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv 
investiție: 

Nr. 
buc 

Persoana 
juridica de la 

care se 
transmite în 
administrare 

imobilul 

Persoana juridica la 
care se transmite în 
administrare imobilul 

Caracteristici 
tehnice 

Anul 
dobândirii 

 

Valoare – lei 

cu TVA 

1 
 

Aparat aer 
condiționat - 
YAMATO 

3 
 

UAT – Județul 
Gorj prin 
Consiliul 

Județean Gorj 

Spitalul Județean de 
Urgență Târgu - Jiu 

9000 BTU/H 2017 
 
 

 

5.301,45 

2 Aparat aer 
condiționa t- 
YAMATO 

2 UAT – Județul 
Gorj prin 
Consiliul 

Județean Gorj 

Spitalul Județean de 
Urgență Târgu – Jiu 

12000BTU/H 2017 4.736,20 

 TOTAL      10.037,65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

                CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEȚUL JORJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

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

 
 
 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de 
Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj. 

Achiziția bunurilor mobile a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 126 din 18.07.2017 privind 
rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017, la capitolul 66.02 – Sănătate, în baza solicitării 
Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu. 

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

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

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu datează din anul 1975, fiind construit din beton și cărămidă acoperită cu 
țiglă, (subsol, parter și 6 etaje). În clădirea spitalului funcționează și ambulatoriul de spital (parter + doua etaje), construit în 
același timp și din aceleași materiale, în care funcționează cabinete medicale pentru fiecare specialitate și cu circuite 
separate pentru pediatrie. 

Clădire nr. 2 funcționează ca unitate sanitară în municipiul Târgu - Jiu și este amplasat în centrul orașului, în str. 
Tudor Vladimirescu, colț cu str. General Magheru.  

Spitalul este construit în două etape și este tip monobloc. Partea veche s-a dat în folosință la data de 1 iunie 
1954, funcționând cu secțiile: Medicală II, ORL, Oftalmologie și o secție de BFT. Partea nouă a clădirii are subsol, parter și 
trei etaje, aici funcționând secțiile Ortopedie, Urologie și două secții de Chirurgie – I și II. 

Cele două corpuri de clădire comunică printr-o pasarelă de trecere, construită din beton și închisă cu geamuri. 
Subsolul clădirii este din beton, aici găsindu-se vestiarul personalului, grupuri sanitare pentru personal, cât și magazia 
pentru hainele bolnavilor internați. 

La parterul clădirii, s-a amenajat, în anul 2007, serviciul de urgențe (U.P.U.), cu următoarele spații: urgențe 
minore, sală dotată corespunzător cu spațiu special pentru gips, sală de așteptare, sală de terapie intensivă, spațiu triaj, 
sală repaos personal, sală terapie imediată. 

Blocul operator al Spitalului este alcătuit din mai multe săli de operație, dispuse pe etaje, pentru fiecare secție în 
parte, cu circuite separate (septic și aseptic). Fiecare sală de operație este dotată cu o cameră pentru preanestezie și cu o 
cameră pentru spălătoare cu apă sterilă. 

Pentru aripa veche a spitalului există două săli de operație, care deservesc secția ORL și Oftalmologie. 
Sălile de operații, Serviciul de reanimare și U.P.U. sunt prevăzute cu aparate de aer condiționat, iar la bucătăria spitalului 
există instalație de ventilație mecanică (hote) și naturală (ferestre). 

În mare măsură, aceste spații au fost modernizate cu fonduri de la Ministerul Sănătății, Consiliul Județean Gorj și 
fonduri proprii.  

Conform criteriilor de acreditare, saloanele cu bolnavi trebuie prevăzute cu aparate aer condiționat, pentru a 
putea spori condițiile de confort ale pacienților pe perioada de tratament. 

Având în vedere cele menționate, Consiliul Județean Gorj a procedat la achiziționarea bunurilor mobile – “aparate 
aer condiționat”, realizat prin achiziție directă din catalogul electronic de produse/servicii/lucrări SEAP, având ca obiect 
furnizare, transport, livrare - “aparate aer condiționat - Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu”. 

Predarea - preluarea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a bunurilor mobile, se va face pe 
bază de protocol încheiat între U.A.T. – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj și Spitalului Județean de Urgență Târgu - 
Jiu, care va constitui anexă la contractul de dare în administrare.  

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

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

 
INIȚIATOR, 

PREŞEDINTE 
COSMIN – MIHAI POPESCU 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu  

a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj 

 
 

          Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului Județean 
de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri achiziționate din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj. 

Achiziția bunurilor mobile a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 126 din 18.07.2017 privind 
rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017, la capitolul 66.02 – Sănătate, în baza solicitării 
Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu. 

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

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

În mare măsură, spațiile au fost modernizate cu fonduri de la Ministerul Sănătății, Consiliul Județean și fonduri 
proprii.  

Conform criteriilor de acreditare, saloanele cu bolnavi trebuie prevăzute cu aparate de aer condiționat, pentru a 
putea sporii condițiile de confort ale pacienților pe perioada de tratament. 

În baza anunțurilor nr. DA14523718 din 21.11.2017 și nr. DA14523690 din 21.11.2017 s-a realizat achiziția 
directă din catalogul electronic de produse/servicii/lucrări SEAP, având ca obiect furnizare, transport, livrare - “aparate aer 
condiționat - Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu”, cu o valoare totală de 10.0 37,65 lei cu T.V.A și recepționat prin 
procesul verbal de recepție nr. 16310 din 20.12.2017. 

 
Având în vedere temeiul legal ce a stat la baza proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare, 

respectiv: 
- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. (b), (c) și (d), alin. 4, lit. (a), alin. 5, lit. (a), pct. 3, art. 119, art. 121, art. 123, alin 

1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare;   
- Prevederile art. 858, art. 860, alin. 1 și 2, art. 861 – (3), art. 863, lit. f) și art. 867 – 870, 874, 875  din NCC;  
- Prevederile art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-       Procesul – verbal de recepție nr. 16310 din 20.12.2017,  
 

apreciem că proiectul de hotârâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri 
mobile - “aparate aer condiționat” achiziționate din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj a fost întocmit cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 
          
Arhitect șef,     Director executiv,    Director executiv,   
Răus Daniel     Marcău Costel       Ungureanu Victoria  
    
 
     
  
           Șef serviciu,       
           Tudorescu Larisa-Cornelia     
    
 


