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

HOTĂRÂRE 
privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a lucrărilor aferente obiectivului de investiție 

„Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”,  
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 întocmit de Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului 
și protecția mediului, 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 şi de administraţie publică; 
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului;; 
-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 44 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu al Județului 
Gorj pe anul 2017; 
- Contractul de lucrări nr. 11434/13.09.2017 încheiat între Consiliul Județean Gorj și S.C. TDF SERVICES 
S.R.L; 
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor obiectivului de investiție „Sistem de detectare, 
semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar Județean Gorj”, nr. 3416/20.03.2018; 
- Referatul nr. 3792/27.03.2018 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 (1) - Se aprobă darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a lucrărilor aferente obiectivului de 
investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, achiziționat din bugetul propriu al 
Consiliului Județean Gorj. 
         (2) – Datele de identificare a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Sistem de detectare, 
semnalizare și avertizare incendiu”, sunt prevăzute în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Darea în administrare a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și 
avertizare incendiu”,” prevăzut la art.1, se va realiza prin contract de dare în administrare încheiat între UAT - 
Județul Gorj şi Centrul Militar Județean Gorj. 
Art. 3. Dreptul de dispoziție asupra bunului dat în administrare aparține în exclusivitate Consiliului Județean Gorj, 
în exercitarea calității de titular al dreptului de proprietate publică. 



Art. 4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin – Mihai Popescu, să semneze, 
în numele și pe seama județului Gorj, contractul de dare în administrare cu Centrul Militar Județean Gorj. 
Art. 5. Predarea - preluarea în administrare a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Sistem de detectare, 
semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar 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, precum și 
Centrului Militar Județean Gorj. 
          (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                       ANEXA   
       la H.C.J. Gorj nr. _____ din _______ 2018 
 
 
                                           
                                                                                                               
    

Datele de identificare  
ale lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la 

Centrul Militar Județean Gorj” 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
obiectiv 

investiție: 

Nr. 
buc 

Persoana 
juridica de la 

care se 
transmite în 
administrare 

bunul 

Persoana 
juridica la care 
se transmite în 
administrare 

bunul 

Caracteristici tehnice 

Anul 
dobândirii 

 

Valoare – lei 

cu TVA 

1. Sistem de 
detectare, 

semnalizare 
și avertizare 

incendiu 

 
1 

UAT – 
Județul Gorj 
prin Consiliul 

Județean 
Gorj 

Centrul Militar 
Județean Gorj 

Componentele 
sistemului de 
detectare, 
semnalizare și 
avertizare incendiu: 
 
- centrală de incendiu 
– 1 buc; 
- detector de fum – 
43 buc; 
- sirenă de interior – 
10 buc; 
- sirenă de exterior – 
1 buc; 
- 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.735,49 lei 

2. Servicii 
proiectare 

     10.800,00 lei 

3. Extrase 
carte 

funciară 

     35,00 lei 

4. Taxe accord 
mediu 

     100,00 lei 

5. Cote I.S.C.      175,13 lei 

 TOTAL      45.845,62 lei 

 
 

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

               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a lucrărilor aferente 
obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”,  

achiziționate din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj 
 

 
 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a 

lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, 

achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 44 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu al Județului 

Gorj pe anul 2017, la Cap. 60.02 „Apărare”, au fost prevăzute cheltuieli de investiții pentru realizarea 

sistemului de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu la Centrul Militar Judeţean Gorj, acestea incluzând 

execuţia lucrărilor, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și supravegherea lucrărilor prin 

diriginte de șantier, achitarea taxelor, avizelor și cotelor legale. 

Centrul Militar Județean Gorj este situat în municipiul Tg-Jiu, b-dul. Republicii, nr.13, fiind atestat ca 

proprietate publică a județului Gorj, la poziția II.2.B din H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările și completările 

ulterioare.   

Activitatea specifică se desfășoară în cele patru clădiri amplasate în incinta Centrului Militar Județean Gorj, de 

tip P, clădirea principală fiind de tip P+M, executate din cărămidă plină, pe cadru de beton și grinzi cu planșeu 

de lemn, compartimentate, cu pereții exteriori având grosimea  de 30 cm, iar cei interiori de 25 cm. 

Pardoseala este realizată din beton și acoperită cu parchet, iar în grupurile sanitare este placată cu gresie. 

Tavanul este confecționat din placă de beton, iar ferestrele sunt realizate din tâmplărie de lemn și geam 

transparent. 

În situația existentă, în caz de incendiu, s-a considerat că timpul de detecție este foarte mare, iar timpul de 

intervenție este foarte lung, disfuncționalități care pot conduce la pagube uriașe, având în vedere că obiectivul 

deține arhive cu documente de importanță majoră care trebuie păstrate timp îndelungat. 

De asemenea, clădirile fiind de tip vechi, realizate din cărămidă, planșeu și tâmplărie de lemn, riscul producerii 

unui incendiu este ridicat. 

Aceasta a impus necesitatea dotării imobilului cu sistem de detecție, alarmare și semnalizare în caz de 

incendiu, al cărui principal avantaj constă în aceea că timpul de detecție este scurt, comunicarea se face 

imediat, se poate interveni rapid, evitându-se producerea unor pagube majore.  

Realizarea sistemului de detecție, semnalizare și avertizare, incendiu a presupus montarea unei centrale 

adresabile de detecție și semnalizare incendiu, la care au fost conectate echipamentele de detecție și 

semnalizare acustice, optice și telefonice, cu rol în preluarea informațiilor de la elementele de detecție, 

prelucrarea și transmiterea comenzilor către elementele de alarmare efectivă (sirene). 



Pentru detectarea automată a începuturilor de incendiu s-a optat pentru detectori optici de fum, de tip 

adresabili, care să corespundă din punct de vedere al calității cu normele și standardele în vigoare. 

Aceștia au fost amplasați în toate încăperile care reprezintă un pericol potențial de incendiu, la birouri, spații 

de depozitare, arhive. 

Butoanele de alarmare la incendiu au fost amplasate pe căile de acces și evacuare ale obiectivului, în locuri 

vizibile și puțin accesibile. 

Achiziția sistemului de detecție, semnalizare și avertizare incendiu s-a realizat în baza Contractului de lucrări 

nr. 11434/13.09.2017, încheiat între Consiliul Județean Gorj și S.C.TDF SERVICES S.R.L., valoarea valoarea 

totală fiind de 45.845,62 lei (T.V.A. inclus). 

Prin procesul-verbal la terminarea lucrărilort nr. 3416/20.03.2018, s-a aprobat punerea în funcțiune a obiectivului 

de investiție menționat. 

Componentele principale ale sistemului de detecție, semnalizare și avertizare incendiu sunt următoarele: 

- centrală de incendiu – 1 buc; 

- detector de fum – 43 buc; 

- sirenă de interior – 10 buc; 

- sirenă de exterior – 1 buc; 

Astfel, pentru asigurarea întreținerii și menținerii bunei funcționări a sistemului de detecție, semnalizare și 

avertizare incendiu, ce deservește Centrul Militar Județean Gorj, structură subordonată Consiliului Județean 

Gorj, ce are în administrare imobilul în care își desfășoară activitatea, prin contractul nr. 4896/09.04.2015, se 

impune darea în administrare a acestui bun, prin încheierea, în acest serns, a unui contract de dare în 

administrare. 

Dreptul de dispoziție asupra bunului dat în administrare, aparține în exclusivitate Consiliului Județean Gorj, în 

exercitarea calității de titular al dreptului de proprietate publică şi private, urmând ca predarea efectivă a bunului 

să fie făcută prin protocol de predare-primire. 

Prin raportare la precizările de ordin juridic și situația de fapt prezentată, propun Consiliului Judeţean Gorj 

adoptarea proiectului de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a lucrărilor 

aferente obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, achiziționat din 

bugetul propriu al Consiliului Județean, în forma prezentată.  

 

 

Inițiator, 
 
PREŞEDINTE 
Cosmin – Mihai Popescu 
 
 
 



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

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a lucrărilor aferente obiectivului de 

investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”,  
achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj 

 
        

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a lucrărilor aferente 

obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului 

Județean Gorj. 

Cheltuielile cu această investiție au fost prevăzute la Cap. 60.02 „Apărare” și aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj 

nr. 44 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu al Județului Gorj pe anul 2017. 

Achiziția sistemului de detecție, semnalizare și avertizare incendiu s-a realizat în baza Contractului de lucrări nr. 

11434/13.09.2017, încheiat între Consiliul Județean Gorj și S.C.TDF SERVICES S.R.L., valoarea totală fiind de 45.845,62 lei 

(T.V.A. inclus), iar prin procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 3416/20.03.2018, s-a aprobat punerea în funcțiune a 

obiectivului de investiție menționat. 

Temeiul legal ce a stat la baza întocmirii proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl constituie: 

- 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;  

Având în vedere şi: 

 - Contractul de lucrări nr. 11434/13.09.2017 încheiat între Consiliul Județean Gorj și S.C. TDF SERVICES S.R.L; 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare 

incendiu la Centrul Militar Județean Gorj”, nr. 3416/20.03.2018; 

- Referatul nr. 3792/27.03.2018 întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, 

Serviciul investiții publice; 

apreciem că, proiectul de hotârâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a lucrărilor aferente 

obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, achiziționat 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      
 
Întocmit, 
Bistreanu Andreea   


