ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT,
AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a
cheltuielilor legate de proiect
Proiect: „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Obiectiv Specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu
Apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI şi POR/10/2017/10/10.1b/BI

Consiliul Județean Gorj:
Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate comun întocmit de compartimentele de resort 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 pentru sănătate și asistență socială;
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte;
- Hotărârea nr. 71 din 04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiectul
„Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”;
- Hotărârea nr. ---- din 27.06.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 71 din 04.05.2018
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei
privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar
pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”;
- Prevederile Ghidului solicitantului –Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu
modificările și completările ulterioare), respectiv Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI
şi POR/10/2017/10/10.1b/BI;
- Scrisoarea privind finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară, emisă de Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia cu nr. 14111 din 12.06.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8105
din 13.06.2019;
- Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale nr. 14212 din 13.06.2019, emisă de Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8254 din 18.06.2019;
- 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:
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1,
Apelul
de
Proiecte
nr.
POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni,
POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI
şi
POR/10/2017/10/10.1b/BI.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Târgu–Jiu”, în cuantum de 8.106.518,79 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. – Județul Gorj, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 79.389,66 lei,
reprezentând cofinanțarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Extindere și
dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”, pentru implementarea proiectului în condiții
optime, se vor asigura din bugetul propriu general al Județului Gorj.
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6. Se împuternicește Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj, să semneze toate actele
necesare şi contractul de finanțare în numele U.A.T.-Județul Gorj.
Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Gorj, în vederea ducerii sale la îndeplinire de
către Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj.
Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Gorj și va fi
publicată pe site-ul propriu al Consiliului Județean Gorj www.cjgorj.ro.

PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

Nr.____________
Adoptată în ședința din 27.06.2019
cu un număr de ______ voturi din
totalul numărului de consilieri.

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat
2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret, cele provenite din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).
Obiectivul general al POR 2014-2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătățirea
condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a
condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să
gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea
economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru
existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative,
profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii.
Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale.
Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de
abilități sociale și a capacității de integrare socială.
Sprijinul POR va asigura creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de
participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată
mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de
educație.
Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate şi creșterea gradului de
participare a populației în învățământul preșcolar, primar şi gimnazial.
Prin acest proiect de hotărâre, se propune aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, proiect depus spre finanțare în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de Proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni,
POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI şi POR/10/2017/10/10.1b/BI, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și
formare , Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului
obligatoriu.
Față de cele expuse, valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Târgu–Jiu” supus adoptării este de 8.106.518,79 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie totală a U.A.T.
– Județul Gorj în proiect, este 4.216.425,24 (inclusiv T.V.A), din care:
- contribuția la cheltuieli eligibile 79.389,66 lei, inclusiv T.V.A.
- contribuția la cheltuieli neeligibile 4.137.035,58 lei, inclusiv T.V.A.
- total nerambursabil 3.890.093,55 inclusiv T.V.A.
Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor
legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată.
INIȚIATOR PROIECT
PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția managementul proiectelor şi relații externe
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale
Direcția tehnică, investiții, infrastructură, drumuri publice și transport public județean

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect
Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile:
- 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;
- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020
(cu modificările și completările ulterioare), respectiv Ghidul solicitantului – Condiții Specifice de accesare
a fondurilor în cadrul Apelurilor
de Proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni,
POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI şi POR/10/2017/10/10.1b/BI - Axa prioritară 10 Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în
formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie
a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu;
- Hotărârea nr. 71 din 04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor
tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin
proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”;
- Aviz nr. 3/2018 al Comisiei Tehnico-Economice privind obiectivul de investiție „Extindere și dotare
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”;
- Scrisoarea privind finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară, emisă de Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia cu nr. 14111 din 12.06.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
8105 din 13.06.2019;
- Hotărârea nr. --- din 27.06.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 71 din
04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici,
precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiectul „Extindere
și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”.
- Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale nr. 14212 din 13.06.2019, emisă de Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8254 din
18.06.2019.
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație,
și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare
la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie
a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu;
Prin acest proiect de hotărâre, se propune aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, proiect depus spre finanțare în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de Proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni,
POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI şi POR/10/2017/10/10.1b/BI, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și
formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului
obligatoriu.

Prin realizarea obiectivului de investiție se urmărește:
- Corpul extindere, cu regim de înălțime S+P+1E, va avea categoria de importanță C, clasa de importanță II,
stabilirea la foc II, risc mic de incendiu, o suprafață construită de 655 mp, o arie desfășurată de aproximativ 1950
mp și un volum de aproximativ 7000 mc. De asemenea, va avea un număr maxim de 350 utilizatori speciali. Intrarea
principală se află în corpul vechi al clădirii, extinderea dispunând doar de ieșiri secundare cu rol în facilitarea
evacuării în caz de urgență. Corpul extindere va avea: o ieșire în caz de urgență pe latura de S-E a clădirii către
terenul de sport, scara de incendiu care coboară de la etaj, sala de sport pe latura de N-V a clădirii, scara de serviciu
în curtea de lumină pe latura de S-E. Atât clădirea existentă cât și corpul de extindere au funcțiunea de centru școlar
pentru educație incluzivă. Intrarea principală se află în corpul vechi de clădire, urmând ca extinderea să aibă o ieșire
secundară și două ieșiri de urgență.
- Corpul de extindere propus va adăposti următoarele funcțiuni:
A. La subsol:-cota -3,00, adăpost protecție civilă (A.L.A.), subsol tehnic, ateliere - 3 unități, centrală termică,
cameră hidrofor, curte de lumina, circulații orizontale și verticale.
B. Parter: cota ±0.00, atelier activități pre-profesionalizare, centru de documentare și informare, atelier de instruire
practică și învățământ profesional, sală stimulare senzorială, sală comisie externă, sală de educație plastică și
artterapie, grup sanitar - 3 unități, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, circulații orizontale și verticale.
C. Etaj: cota +3.00, sală de sport, vestiare – 3 unități, sală ludoterapie, sală kinetoterapie, circulații orizontale și
verticale.
- Spațiile de la parter:●Atelier pentru activități de pre-profesionalizare. În cadrul activităților de abilitare manuală,
copiii își dezvoltă spiritul de observație și învață să reproducă ceea ce văd sau simt. ●Centru de documentare și
informare pentru învățământul special și special integrat din Judeţul Gorj( C.D.I.) care trebuie înțeles ca un spațiu
de formare permanentă a elevilor în domeniul utilizării informației. ●Atelier instruire practică învățământ
profesional special, domeniu turism si alimentație, specializarea bucătar. ●Sală stimulare senzoriala in care
activitățile stimulative și experiențele sunt utilizate pentru a creste conștiința și comportamentele pozitive pentru
persoanele cu deteriorări severe senzoriale sau probleme neurologice. ●Sală pentru comisia interna de evaluare
continua. ●Sală de educație plastica și artterapie, care în conformitate cu liniile directoare ale Strategiei Naţionale
pentru protecția, integrarea și incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, în care se stipulează ca “persoanele cu
handicap sunt la fel de importante și de valoroase ca orice persoană”, serviciile sociale furnizate prin educație
plastică și artterapie vor permite sprijinirea procesului de integrare sociala, profesională și culturală a acestei
categorii de persoane. ●Grup sanitar elevi-băieți ● Grup sanitar elevi-fete ● Grup sanitar cadre didactice.
- Spațiile de la etaj:● Sală de sport● Sală vestiar băieți ● Sală vestiar fete● Sala vestiar profesori ●Magazie
depozitare echipament si materiale sportive ● Sală de ludoterapie cu o suprafață aproximativa de 30 mp ● Sală
pentru activități de kinetoterapie.
- Compartimentări și finisaje interioare: Finisaje interioare-Conform prevederilor Normativului de siguranță la foc
a construcțiilor, indicativ P 118- 1999, se vor utiliza doar materiale și finisaje care nu propaga ușor focul; Pardoseli:
pardoseli din parchet cu plinte din lemn la pereți pardoseli din gresie antiderapantă cu plinte din gresie la pereți;
pardoseli din piatră naturala antiderapanta cu plinte din piatra naturala la pereți; pardoseli din granit antiderapant
cu plinte din granit la pereți ;pardoseli din mocheta; covor PVC ptr. sala de sport cu plinta din PVC. Pereți: tencuieli
2cm; placaj cu faianță; placaj cu PVC; placaj antitraumă (capitonaj moale);zugrăveli si tencuieli lavabile la pereți
si tavane; Compartimentări: Pereții de compartimentare sunt realizați din următoarele materiale: beton armat,
zidărie și pereți ușori din ghips carton. Alcătuirea pereților variază în funcție de material și de cerințele esențiale
potrivite pentru funcțiunea spatiilor pe care le delimitează (rezistenta si stabilitate, grad de rezistenta la foc, izolație
termica, fonica, etc). Conform prevederilor Normativului de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999,
se vor prevedea următoarele specificații pentru pereți :case de scări închise - elemente CO (CA1), rezistente la foc
minim 150 minute; coridoare, holuri - elemente CO (CA1), rezistente la foc minim 90 minute; spatii tehnice
(centrala termica, grup electrogen, statii tehnice, gospodarii de material combustibil) - elemente CO (CA1) cu
rezistente la foc conform prevederilor in vigoare. In general, mai puțin zonele tehnice si anexele, stâlpii și pereții
din beton și zidărie vor fi placați cu placi de ghips carton simplu, rezistent la umezeala sau rezistent la foc, în funcție
de reglementările în vigoare. La grupurile sanitare pereții de compartimentare vor fi realizați din pereți de ghipscarton verde, rezistent la umezeala. Tâmplărie, Balustrade si Accesorii, Închideri și finisaje exterioare: zidărie de
cărămidă de 25 cm.gros.la pereți exteriori; panouri metalice termoizolante tip sandwich cu vata minerala (sala de
sport); tencuieli exterioare decorative la fațade cu termosistem cu vata minerală bazaltica, termohidroizolarea
planșeului la terasa cu polistiren expandat extradur ignifug 20 cm, termohidroizolarea aticului la terasa cu polistiren
expandat extradur ignifug 10 cm, termoizolație soclu cu polistiren extrudat ignifug de 10 cm, placaj piatra naturala
la soclu si curte de lumina, termoizolație planșeu subsol cu vata minerala bazaltica placi 10 cm, jgheaburi din tabla
vopsita electrostatic, ferestre exterioare din lemn stratificat si geam termopan; glafuri exterioare din tabla vopsita
în câmp electrostatic.
De asemenea se va realiza dotarea specifică pentru activitățile ce se desfășoară în cadrul Centrului Școlar pentru
Educație Incluzivă, respectiv:
- mobilier pentru dotarea sălilor de cursuri, documentare și informare etc.;
- dotări pentru cabinetele de terapie;
- dotări pentru atelierele de practică;
- dotări sala de sport și festivități etc.

Obiectivul general al proiectului vizează „Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din cadrul
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu Jiu”. Prin atingerea obiectivului general va crește nivelul de confort
și funcționalitate, și va fi asigurat spaţiul necesar desfășurării în condiții optime a activităţilor specifice pentru o
educație de calitate și creşterea gradului de participare a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES ).
Obiectivul general al proiectului va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:
1. Extinderea cu o construcție nouă pentru asigurarea spatiilor și dotărilor necesare la desfășurarea activităţilor
educaționale pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES). Se va avea în vedere crearea
spatiilor adecvate astfel încât sa corespunda din punct de vedere al necesitații și conformării suprafețelor –
Hotărârea nr. 1251 din 2005.
2. Creşterea calității actului educațional prin asigurarea spatiilor și dotărilor necesare. - care vizează asigurarea
facilitaților necesare pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES),.din punct de vedere al
„măsurilor de îmbunătățire a activităţii de învățare, instruire, compensare, recuperare și protective specială
a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ – Hotărârea
nr. 1251 din 2005”.
Față de cele expuse, valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Târgu–Jiu” supus adoptării este de 8.106.518,79 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie totală a U.A.T.
– Județul Gorj în proiect, este 4.216.425,24 (inclusiv T.V.A), din care:
- contribuția la cheltuieli eligibile 79.389,66 lei, inclusiv T.V.A.
- contribuția la cheltuieli neeligibile 4.137.035,58 lei, inclusiv T.V.A.
- total nerambursabil 3.890.093,55 inclusiv T.V.A.
Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât propunem spre adoptare proiectul de
hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”
și a cheltuielilor legate de proiect.
Direcția managementul proiectelor şi relații
externe
Director executiv,
Giurgiulescu Ileana-Claudia

Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice
Director executiv,
Marcău Costel

Manager proiect,
Șef serviciu,
Achim Florinel

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte
și programe naționale
Director exectiv,
Ungureanu Victoria

Direcția tehnică, investiții, infrastructură,
drumuri publice și transport public județean
Director executiv,
Cimpoieru Cornel-Lucian

