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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

RAPORT 

privind situaţia gestionării bunurilor care aparțin 

domeniului public şi privat al Judeţului Gorj, pe anul 2016 

 

Una dintre principalele atribuții pe care le îndeplinește Consiliului Judeţean, 
potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, este aceea de gestionare a patrimoniului 
judeţului.  

Patrimoniul judeţean este constituit din bunurile mobile şi imobile care 
aparţin domeniului public şi domeniului privat al judeţului, precum şi drepturile şi 
obligaţiile cu caracter patrimonial. 

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică stipulează că, 
domeniul public al judeţelor este alcătuit din următoarele bunuri: 

"1. drumurile judeţene;   

 2. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean şi 
aparatul propriu al acestuia, precum şi instituţiile publice de interes judeţean, cum 
sunt: biblioteci, muzee, spitale judeţene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost 
declarate de uz sau interes public naţional sau local;   

 3. reţelele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal, 
precum şi staţiile de tratare cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente 
acestora.   

 4. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu 
drumurile de acces aferente, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice 
destinate pentru acostarea navelor de agrement, de croazieră, de pasageri sau a 
altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv faleza 
aferentă - care nu sunt declarate de interes public naţional;   

 5. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru 
îmbarcare-debarcare situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate care nu 
sunt declarate de interes public naţional;   

 6. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt declarate de 
interes public naţional;   

 7. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, 
cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru 
alte activităţi din navigaţia civilă, bazine, acvatorii şi şenale de acces, drumuri 
tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate 
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pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităţilor de 
navigaţie care nu sunt declarate de interes public naţional;   

 8. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes 
public naţional. " 

Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din 
bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra 
acestor bunuri, unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată. 

 În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „toate 
bunurile aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale sunt supuse inventarierii 
anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, respectiv 
de preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării 
bunurilor.” 

Pentru a ilustra modul cum sunt gestionate bunurile, au fost întocmite, în 
conformitate cu prevederile legale, situaţiile financiare la data de 31.12.2016. 

Din aceste situații, rezultă că ACTIVELE sunt evidenţiate în Grupa A din 
activul bilanţului contabil şi sunt structurate în active necurente şi active 
curente, totalul soldurilor însumând, la data raportării, o valoare de 
1.054.260.394 lei, cu 42.727.944 lei mai mult faţă de 31.12.2015. 

Totalul soldurilor activelor nete  însumează o valoare de 1.019.940.574 lei, 
cu 63.618.934 lei mai mult faţă de 31.12.2015,  fiind obţinut prin relaţia: 

                ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII 

 Activele necurente înregistrează un total la sfârşitul lunii decembrie 2016 
de 909.690.368 lei, cu 35.051.515 lei mai mult faţă de 31.12.2015, reprezentând: 

 Active fixe necorporale (ct.205+ct.208+ct.233-ct.280) = 3.893.625 lei, 
soldul fiind influenţat faţă de 31.12.2015 cu o descreştere totală de 1.064.423 lei, 
influențele pe conturile contabile componente fiind astfel:  

 contul 203 ”Cheltuieli de dezvoltare” nu prezintă influențe, soldul la finele 
perioadei fiind la fel cu soldul inițial, respectiv în sumă de 606.900 lei; 

 contul 205 „Concesiuni, brevete, licenţe” prezintă un sold în sumă de 
166.656 lei, nefiind influențat față de soldul inițial; 

 contul 208 „Programe informatice”, a fost influențat în cursul anului prin 
creșterea cu suma de 157.376 lei, ca urmare a achiziționării programului 
de recensământ al circulației în valoare de 148.329 lei, realizarea 
auditului energetic la Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Târgu 
– Jiu în sumă de 6.650 lei și implementarea etapei a II-a de supraveghere 
ISO 9001:2008 în sumă de 2.397 lei, precum şi descreșterea cu suma de 
10.662 lei, rezultată în urma procedurii de casare a activelor fixe 
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necorporale (softuri) ce îndeplineau condițiile de casare, sume ce sunt 
reflectate în Anexa 35a la situaţiile financiare la 31.12.2016; 

 contul 280 ”Amortizări privind activele fixe necorporale”, al cărui sold la 
01.01.2016, în sumă de 646.755 lei, a fost majorat cu suma de 1.221.800 
lei reprezentând amortizarea activelor fixe necorporale înregistrată în 
anul 2016 și diminuat cu suma de 10.663 lei, reprezentând amortizarea 
activelor fixe necorporale casate în cursul anului 2016;  

 Instalaţii tehnologice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale (ct.213+ct.214-ct.281) = 8.924.315 lei, 
cu o creştere de 3.780.992 lei faţă de soldul la 31.12.2015, determinată astfel: 

 creşterea soldului contului 213 ”Instalaţii tehnologice, mijloace de 
transport, animale, plantaţii”, cu suma de 3.355.407 lei faţă de 
31.12.2015, determinată, pe de o parte, de creşterea cu suma de 
4.544.507 lei, ca urmare a achiziţionării unor dotări (aparatură medicală 
și instalații de aer condiționat) pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-
Jiu în sumă de 1.019.808 lei, cu suma de 16.097 lei, ca urmare a 
procedurii de reevaluare a activelor fixe prin majorarea valorii acestora, 
precum și majorarea prin înregistrarea valorii instalațiilor realizate în 
cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea 
ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”, prin scoaterea din 
valoarea clădirii, în sumă de 3.508.602 lei, iar, pe de altă parte, de 
diminuarea soldului contului 213 cu suma de 1.189.100 lei, determinată 
de: diferențele rezultate în urma procedurii de reevaluare, în sumă de 
145 lei, scoaterea din evidenţa contabilă a mijloacelor fixe casate în 
valoare de 14.969 lei, de transferarea cu titlul gratuit a unui generator 
electric către Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, 
comuna Runcu în sumă de 67.332 lei,  a unui autoturism în sumă de 
43.380 lei și a autocarului cu remorcă în sumă de 1.063.274 lei către 
Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”, transferurile cumulând 
un total de 1.173.986 lei; 

 creşterea ajustării de valoare (amortizarea) a activelor fixe corporale 
înregistrate în contul contabil 28103 ”Amortizarea instalaţiilor tehnice, 
mijloacelor de transport, animale şi plantaţii” cu suma de 588.154 lei, 
reprezentând înregistrarea amortizării calculată în anul 2016, diminuată 
cu suma de 1.020.019 lei reprezentând amortizarea aferentă activelor 
fixe scoase din evidenţă;  

 majorarea soldului contului 214 „Mobilier, aparatură birotică, 
echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe 
corporale”, cu suma de 306.299 lei față de 31.12.2015, determinată, pe 
de o parte, de creșterea cu suma de 352.723 lei, ca urmare a diferențelor 
rezultate în urma procedurii de reevaluare în sumă de 4.467 lei, 
achizițiilor efectuate în cursul anului 2016 în sumă de 89.700 lei 
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(imprimantă Laser color A3 Canon pentru Centrul Militar Județean în 
sumă de 21.300 lei, o stație grafică și două servere DELL POWER EDGE 
în sumă de 44.400 lei, pentru activitatea proprie a Consiliului Județean, 
precum și două uși automate în sumă de 24.000 lei pentru Spitalul 
Județean de Urgență Tg-Jiu), aparatură primită cu titlul gratuit în sumă 
de 31.034 lei, alte majorării în sumă de 227.522 lei (mobilierul, 
aparatura medicală, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 
materiale realizate prin proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și 
echiparea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”), precum 
şi prin diminuarea, cu suma totală de 46.423 lei, ca urmare a realizării 
procedurii de casare şi scoaterea din folosinţă a unor instalaţiilor tehnice 
în sumă de 45.721 lei, precum şi cu diferențele rezultate în urma 
procedurii de reevaluare în sumă de 702 lei, influenţe ce se reflectă  în 
situațiile financiare la data de 31.12.2016; 

 majorarea ajustării de valoare (amortizarea) a activelor fixe corporale 
înregistrate în contul contabil 281 cu suma totală de 312.580 lei, 
determinată de înregistrarea amortizării aferentă anului 2016 în sumă 
de 358.300 lei, diminuată cu suma de 45.720 lei, sumă ce reprezintă 
amortizarea bunurilor casate; 

 Terenuri şi clădiri (ct.211+ct.212+ct.231-ct.281) – prezintă un sold în 
valoare de 894.000.905 lei, cu o creştere de 31.884.491 lei faţă de 31 decembrie 
2015, determinată de: 

 contul 211 „Terenuri”- prezintă o creştere totală de 447.217 lei faţă de 
31.12.2015, fiind determinată de creşterea cu suma de 448.653 lei, 
reprezentând diferențe rezultate prin procedura de reevaluare a unor 
terenuri în sumă de 230.843 și teren primit cu titlul gratuit de la 
Municipiul Târgu - Jiu, aferent clădirii primite de la OMV Petrom, în sumă 
de 217.810 lei, precum şi prin diminuarea cu suma totală de 1.436 lei, 
reprezentînd diferențe din reevaluare; 

 contul 212 „Construcţii”- a înregistrat o creştere de 34.725.133 lei faţă de 
soldul iniţial, determinată  de:  

- creşterea valorii construcţiilor din domeniul privat cu suma de 18.698 lei, 
reprezentând diferențe rezultate în urma procedurii de reevaluare, 
diminuată  cu suma de 26.513 lei, reprezentând, de asemenea, diferențe 
din reevaluarea activelor fixe; 

- creșterea ajustării amortizării construcțiilor din domeniul privat cu suma 
de 60.968 lei, reprezentând amortizarea calculată în anul 2016, astfel 
încât la data raportării înregistra un sold de 578.231 lei; 

- creşterea valorii construcţiilor din domeniul public cu suma de 34.732.949 
lei față de soldul inițial, influențele fiind astfel detaliate:  
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 majorarea cu suma totală de 40.744.883 lei, din care: diferențe rezultate 
din reevaluarea construcțiilor în sumă de 10.794.360 lei, transferuri 
primite cu titlul gratuit în sumă de 1.224.084 lei, reprezentând preluarea 
valorilor investițiilor realizate de către Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă la imobilele - clădiri din patrimoniul Județului Gorj pe care le 
are în administrare, în sumă de 230.273 lei și clădirea primită cu titlu de 
sponsorizare de la OMV Petrom, în sumă de 993.811 lei, precum și 
creșterea cu suma de 28.726.439 lei, reprezentând valoarea obiectivelor 
de investiții realizate pe drumurile județene, în sumă de 27.527.177 lei și 
obiectivelor de investiții realizate asupra clădirilor, în sumă de 1.199.262 
lei, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor; 

 diminuarea valorii construcțiilor din domeniul public cu suma de 
6.011.934 lei, determinată prin diferențele din reevaluarea clădirilor în 
sumă de 39.875 lei, transferuri cu titlul gratuit în sumă de 1.645.037 lei, 
respectiv darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 
a clădirii pentru Radiologie (din str. Unirii, nr. 56) în sumă de 430.844 lei, 
precum și transmiterea valorii obiectivelor de investiții executate în 
cursul anului de către Consiliul Județean la clădirile în care funcționează 
Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu, în sumă de 1.098.808 lei, trecute 
pe active fixe în baza proceselor verbale de recepție la terminarea 
lucrărilor, transmiterea bunurilor – containere – în sumă de 100.455 lei 
ca aport la capitalul social al Intreprinderii de Drumuri și Poduri S.A. Gorj, 
precum și încetarea dreptului de administrare asupra imobilului ”Casa 
Moangă Pleșoianu” către Comuna Săcelu (titularul dreptului de 
proprietate), în sumă de 14.930 lei, precum și prin diminuarea valorii 
clădirilor cu valoarea instalațiilor în sumă de 3.508.602 lei și a 
mobilierului în sumă de 227.522 lei, explicitate la contul 213 ”Instalaţii 
tehnologice, mijloace de transport, animale, plantaţii”, dar și a obiectelor 
de inventar în sumă de 484.012 lei, realizate în cadrul proiectului 
”Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului 
Județean de Urgență Tg-Jiu”, precum și diminuarea cu suma de 106.886 
lei, din care 100.455 lei reprezentând valoarea bunurilor – containere și 
6.432 lei ce reprezintă situații de lucrări neexecutate în cadrul unor 
investiții pe drumurile județene, toate aceste influenţe regăsindu-se în 
situațiile financiare la data de 31.12.2016; 

 contul 231 ”Active fixe în curs de execuție ” a înregistrat o descreştere de 
3.226.891 lei faţă de soldul iniţial, influenţată de decontările efectuate 
pentru investiţiile în curs de execuție, în sumă de 26.813.226 lei şi 
diminuarea activelor fixe în curs de execuţie cu suma de 30.040.118 lei, 
ca urmare a înglobării valorii în valoarea activelor fixe a investiţiilor 
finalizate, pe baza proceselor verbale de recepţie;  

Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.260) 
– prezintă un sold de 2.871.523 lei, cu 450.455 lei mai mare faţă de 31.12.2015, 
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ca urmare a majorării  capitalului social la Intreprinderea de Drumuri şi Poduri 
Gorj S.A., cu suma de 100.455 lei, prin aportul în natură cu bunurile - containere, 
precum și majorarea capitalului social la S.C. Parc Industrial S.A. cu suma de 
350.000 lei; 

Activele curente înregistrează la data de 31.12.2016 un sold de 144.570.026 
lei, cu 7.676.429 lei mai mult faţă de soldul la 31.12.2015,  reprezentând: 

 Stocuri (ct.302+ct.303) – total sold la 31.12.2016 de 2.418.367 lei, cu o 
creştere de 505.288 lei faţă de 31.12.2015,  determinată de descreşterea stocului 
materialelor consumabile cu 40.195 lei, de creşterea cu suma de 545.483 lei a 
stocului obiectelor de inventar, determinată, pe de o parte,  de intrarea de obiecte 
în sumă de 672.029 lei (monitoare, imprimante, calculatoare de birou, precum și 
obiecte de inventar preluate din contul 212) şi ieşirea unor obiecte de inventar în 
sumă de 126.546 lei, din care: prin procedura de casare, în sumă de 126.086 lei şi 
prin transfer cu titlul gratuit, în sumă de 460 lei, la Ansamblul Artistic Profesionist 
”Doina Gorjului”; 

  Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări – prezintă 
la data de 31.12.2016 un sold în sumă de 110.603.091 lei,  cu 14.155.365 lei mai 
mult faţă de soldul la data de 31.12.2015, compus din soldul conturilor: 461 – 
„Debitori”, cu suma de 130.540 lei, ce reprezintă debitele datorate pentru utilităţi 
de către instituţiile ce-şi desfăşoară activitatea în Palatul Administrativ, în valoare 
de 4.191 lei, creanţă CAS – un sold debitor în sumă de 540 lei, ce reprezintă 
contravaloarea certificatelor medicale aferente lunii decembrie 2016, suma de 
114.662 lei stabilită în sarcina S.C. SECOL S.A. pentru lucrări neexecutate și suma 
de 11.148 lei datorată de societatea BEN-BEN S.R.L., precum și contul 48109 „Alte 
decontări” în sumă de 110.472.551 lei, reprezentând soldul plăţilor nete de casă 
efectuate din bugetul local în anul curent de instituţiile de subordonare locală; 

 Creanţe bugetare prezintă, la data de 31.12.2016, un sold debitor în sumă 
de 34.122 lei, reprezentând sume datorate de primării aferente cotei de 40% din 
valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport cu masa totală de peste 40 
tone; 

 Total disponibilităţi – prezintă un sold de 31.514.446 lei, cu o creştere de 
11.138.774  lei faţă de soldul la 31.12.2015, componenţa fiind următoarea: 

 conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5213+ct.5221+ct.550+ct.552) – 
31.445.427 lei total, din care:  

- contul 52101 „Disponibil al bugetului local” – 0 lei,  

- contul 52103 „Rezultatul execuţiei bugetare” – 25.931.040 lei; 

- contul 550.01 „Donaţii” – 196 lei; 

- contul 55200 „Disponibil pentru sume mandat – garanţii de participare la 
licitaţii” – 11.000 lei;  
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 contul 515 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile” – 5.503.191 
lei; 

 alte valori, avansuri de trezorerie - total sold 51.556 lei, evidenţiată în 
contul 532 – „Alte valori”, din care ct. 5320100 „Timbre fiscale şi poştale” 
– 4.528 lei şi ct. 5320400 „Bonuri valorice de carburanţi” – 47.028 lei; 

 Conturi la instituţii de credit (ct.5121+ct.5124+ct.517+ct.550) – prezintă 
la data raportării sold în sumă de 17.463 lei, din care: 

- contul 5120102 „Conturi la bănci în lei” – 1.722 ei; 

- contul 5120400 „Conturi la bănci în valută” - 17 lei; 

- contul 5170100 ”Disponibil din împrumuturi interne” – 598 lei; 

- contul 5500102 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială” 
reprezentând garanţii gestionare – 15.126 lei. 

DATORIILE sunt evidenţiate în grupa B din activul bilanţului contabil, 
însumând la sfârşitul perioadei de raportare valoarea de 34.319.820 lei, cu 
20.890.990 lei mai mică faţă de 31.12.2015,  fiind structurate în datorii 
necurente şi datorii curente. 

 Datoriile necurente, formate din sume ce trebuie plătite într-o perioadă 
mai mare de un an,  prezintă un sold de 32.342.237 lei, cu 3.008.584 lei mai puţin  
faţă de 31.12.2015, în această perioadă efectuându-se doar rambursări de rate, 
fiind  structurat în contul 163 „Împrumuturi garantate” împrumut contractat de 
la BANCPOST SA – Centrul de afaceri Craiova, în vederea realizării obiectivelor de 
investiţie pe drumul DJ 661 Ţânţăreni-Tîrgu-Cărbuneşti-Săcelu-Crasna. 

  Datoriile curente prezintă la 31.12.2016 soldul de 1.977.583 lei, cu 
17.882.406 lei mai mic faţă de sodul la 31.12.2015,  fiind formate din: 

 Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări  (ct.401+ct.403+ct.4041 
+ct.405+ct.408+ct.419+ct.4621+ct.473+ct.481+ct.482+ct.483+ct.269+ct.509+ct.
509+ct.5128) – total 1.312.809 lei, în creştere faţă de 31.12.2015 cu suma de 
286.260 lei,  din care: 

 contul 4010100 „Furnizori” – 1.046.654 lei; 

 contul 4040100 „Furnizori de active fixe sub 1 an” – 255.155 lei; 

 contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” – 0 lei; 

 contul 4620101 „Creditori – garanţii de participare” – 11.000 lei; 

Soldurile din conturile de furnizori evidenţiate la data de 31.12.2016 
reprezintă contravaloarea facturilor de utilităţi aferente lunii decembrie 2016, 
nedecontate până la finele anului, acestea fiind înregistrate la registratura 
instituţiei după data de 01.01.2017, până la data întocmirii bilanţului contabil, 
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conform normelor legale în vigoare. Nu reprezintă sume restante, fiind în termene 
scadente. 

 Datorii către bugete (ct.431 +437 +440 +441 +4423 +4428 +444 +446 
+4481 +455 +4671 +4672 +4673 +4674 +4675 +4679 +473 +481 +482) – total 
257.235 lei,  cu o descreştere de 15.092 lei faţă de 31.12.2015, reprezentând 
obligaţiile fiscale aferente drepturilor salariale din luna decembrie 2016, cu 
termen de plată în luna ianuarie 2017; 

 Datorii privind salariile angajaţilor  (ct.421+ct.423+ct.427+ct.4281 
+ct.431+ct.437+ct.438) – prezintă un sold de 373.417 lei, cu 29.337 lei mai mic 
faţă de 31.12.2015. În structură, soldul se compune din: 

 contul 421000001 „Personal – salarii datorate” – 319.206 lei; 

 contul 421000002 „Personal – salarii colaboratori” – 29.100 lei; 

 contul 4271010001 „Reţineri salarii datorate terţilor” – 9.931 lei, 
reprezentând popriri din salarii; 

 contul 4271010002 ”Reţineri colaboratori” – 4 lei; 

 contul 42801 „ Alte datorii în legătură cu personalul” – 15.176 lei; 

 Venituri în avans (ct.4720000) – 34.122 lei, în corespondență cu sumele 
existente în contul 461 explicitat mai sus. 

Toate datoriile menţionate privind drepturile salariale şi fiscalităţile, sunt 
aferente drepturilor lunii decembrie 2016, ce urmează a se deconta în luna 
ianuarie 2017. La finele anului 2016 nu se înregistrează sume restante.  

 

 

 

Situaţia gestionării bunurilor domeniului public şi privat al Judeţului 
Gorj în anul 2016, se prezintă după cum urmează:  
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CAPITOLUL 1. DOMENIUL PUBLIC DE INTERES JUDEŢEAN 

 
 
 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Gorj a fost 
însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 8/29.02.2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 973/2002, astfel 
cum a fost actualizată. 

 Ulterior, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean, inventarul iniţial al 
domeniului public al Judeţului Gorj a suferit modificări şi completări, introduse 
prin Hotărârile Guvernului  nr. 1268/2005, 1799/2006, 501/2008, 1508/2009 și 
72/2015. 

 
 

1.1. DRUMURI ŞI PODURI JUDEŢENE 

 

Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 
de drumuri judeţene, cu o lungime totală de 837 de km, drumuri cu o stare de 
viabilitate precară, determinată atât de structura rutieră îmbătrânită şi ieşită din 
perioada normală de funcţionare (circa 60%), cât şi de traficul de mare tonaj, în 
continuă creştere pe marea majoritate a acestora. 

În cursul anului 2016, Consiliul Județean Gorj a emis un număr de 98 
acorduri prealabile (însumând încasări în valoare de 20.055 lei), 96 autorizații de 
amplasare și acces la drum (reprezentând încasări în valoare de 9.628 lei) și un 
număr de 59 autorizații speciale de transport (cumulând încasări în valoare de 
49.257 lei). 

Drumurile publice judeţene sunt componente principale ale sistemului de 
infrastructură judeţean, iar întreținerea și repararea lor reprezintă o prioritate 
pentru judeţul Gorj, cu impact semnificativ şi benefic în dezvoltarea obiectivelor 
socio-economice, prin descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei, facilitarea 
legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere principale, prin 
reducerea timpului şi a costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului şi 
creşterea eficienţei administrării reţelei judeţene şi, mai ales, valorificarea 
potenţialului turistic şi economic, precum şi desfăşurarea unui trafic rutier în 
condiţii normale de siguranţă şi transport.  

La această secţiune, Consiliul Judeţean Gorj a avut ca obiectiv promovarea, 
elaborarea documentaţiilor tehnice, urmărirea, în condiţii de calitate, a execuţiei 
şi recepţionarea lucrărilor de modernizare, reabilitare, reparaţii capitale pe 
reţeaua publică de drumuri şi poduri judeţene.   

Pe tot parcursul anului 2016, s-a avut în vedere menținerea și 
îmbunătățirea stării de viabilitate a drumurilor județene, importanţa tehnico-
economică a acestora, asigurarea confortului şi a siguranţei în trafic pe drumurile 
publice aflate în patrimoniul Judeţului Gorj, identificarea de soluții privind 
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reabilitarea şi modernizarea traseelor principale care fac legătura cu judeţele 
limitrofe, precum şi racordarea centrelor de comună şi oraş la reţeaua de drumuri 
judeţene sau naţionale, prin drumuri asfaltate.  

 

A. CHELTUIELI DE INVESTIŢII 

 

În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în 
sumă de 23.874.853,87 lei, creditele bugetare fiind în sumă de 26.910.250,00 lei.  

Analizând execuţia obiectivelor investiţionale programate pe drumurile 
publice judeţene, atât în privinţa serviciilor de proiectare, cât şi referitor la 
realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul listelor de investiţii, situaţia, pentru 
fiecare obiectiv în parte, se prezintă astfel:  

 

A. 1. EXECUȚIE DE LUCRĂRI – Active fixe corporale în curs de execuţie: 

 

 ,,Consolidare terasamente pe DJ 675C, km 19+000 – 19+170, respectiv km 
20+000 – 20+400, comuna Roşia de Amaradia, județul Gorj” 

Execuția lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale 
produse de inundaţii în perioada aprilie-iulie 2014, la obiectivul de investiție 
,,Consolidare terasamente pe DJ 675C, km 19+000 – 19+170, respectiv km 20+000 – 
20+400, comuna Roşia de Amaradia, județul Gorj”, a fost aprobată prin Hotărârea 
nr. 46/31.03.2016  privind rectificare bugetului propriu pe anul 2016 

În urma precipitaţiilor sub formă de ploaie cu caracter torenţial, căzute pe 
teritoriul judeţului Gorj, în perioada 22-24 martie 2016, au fost înregistrate 
scurgeri masive pe versanţi, torenţi, creșteri ale aportului de apă și reactivări ale 
alunecărilor de teren pe drumul județean 675C, în comuna Roșia de Amaradia, 
existând pericolul real de întrerupere a circulației rutiere pe acest drum, care face 
legătura între comuna Bustuchin și comuna Roșia de Amaradia, constatându-se și 
dispunându-se măsuri imediate de semnalizare a zonei calamitate și de asigurare 
a desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță, precum și demararea de 
măsuri urgente în vederea înlăturării efectului de alunecare de teren și refacerea 
infrastructurii și suprastructurii drumului județean în zona afectată la parametrii 
normali de funcționare a circulației.  

Astfel, s-a dispus demararea, în regim de urgență, a procedurilor de 
întocmire a documentației tehnico-economice necesară pentru execuția lucrărilor 
de consolidare a terasamentelor pe drumul județean 675C, km 19+000 – 19+170, 
respectiv km 20+000 – 20+400, comuna Roşia de Amaradia, județul Gorj. 
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DJ 675C, km 19+170, comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj, zona afectată 

 

      

DJ 675C, km 20+400, comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj, zonă afectată 

 

 Lucrări executate pentru poziția km 19+000-19+170: 

- Lucrările de sprijinire au constat în realizarea unui zid de sprijin realizat 
din gabioane pe o înălțime de 3 m și o lungime de 40 ml pe partea stângă a 
drumului și 40 ml pe partea dreapta a drumului, dintr-un număr de 220 de 
micropiloți executați din țeavă, dispuși unul în lipsa altuia pe două rânduri la o 
distanță de 1,00 m unul față de  altul și 0,50 m între rînduri. Zidul a fost amplasat 
la marginea părții carosabile a drumului, pe partea unde s-a dezvoltat alunecarea 
(40 ml) și ceilalți 40 ml au sprijinit excavațiile executate pentru aducerea 
drumului la lățimea de drum județean, în versantul pe partea opusă. Aceștia au 
fost consolidați prin turnarea de beton în interiorul lor (în cazul țevilor) sau în 
gaura forată pentru introducerea lor în teren. Capetele micropiloților au fost uniți 
într-o grindă armată, betonată pentru monolitizarea acestora, conform detaliilor 
de execuție. Grinda a fost prevăzută cu barbacane pentru scurgerea apelor din 
terasamentul drumului. Lungimea zidului de sprijin realizat este de 110 ml, 
amplasat la marginea drumului alunecat; 

- Tranșeea drenantă a fost amplasată cu plecare de la mijlocul zidului de 
sprijin, perpendicular pe axul drumului și a fost construită pe o distanță de 100 m. 
La partea superioara a acestei tranșee s-a amenajat un șanț colector din pământ; 
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- S-a amenajat partea carosabilă.  La finalul lucrărilor enumerate mai sus, 
s-a refăcut și compactat cu balast terasamentul drumului, s-a amenajat și 
geometrizat zona afectată pe o suprafață de cca. 280 m2; 

- La baza alunecării, a fost construit un pinten antierozional, compus din 
trei rânduri de  saltele de gabioane; 

- La finalul lucrărilor, s-a refăcut și compactat cu balast terasamentul 
drumului, s-a amenajat și geometrizat zona afectată pe o suprafață de cca. 3300m2; 

 

         
 Lucrări executate la km 19+000-19+170                            Pentru poziția km 20+000-20+400 

   

- Au fost curățate și decolmatate șanțurile și podețele existente pe 
amplasament. 

 

        
Lucrări executate la km 20+000-20+400 

 

În anul 2016, au fost executate lucrări în valoare de 1.733.884,796 lei. 

În urma finalizării lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Consolidare 
terasamente pe DJ 675C, km 19+000 – 19+170, respectiv km 20+000 – 20+400, 
comuna Roşia de Amaradia, județul Gorj”, s – a încheiat procesul - verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor nr. 12852 din data de 14.10.2016. 
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 ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 674 C, km  0+000 - km 7+058, Câlnic (DN 67) 
– Şomăneşti – DN 66, judeţul Gorj” 

 

Drumul județean 674C are lungimea reală de 7,100 km, poziția kilometrică 
0 aflându-se la intersecția cu DN 67, în localitatea Câlnic, acesta trecând prin 
următoarele localități: Câlnic, la km 0+000, Stejerenii Noi, la km 1+100 și 
Șomănești, la km 3+000. 

 

 
DJ 674 C, km  0+000 - km 7+058, Câlnic (DN 67) – Şomăneşti – DN 66, judeţul Gorj 

 

Scopul principal al realizării acestui proiect a fost asigurarea circulaţiei 
rutiere pe drumul judeţean DJ 674 C, km  0+000 - km 7+058, Câlnic (DN 67) – 
Şomăneşti – DN 66, în condiţii de siguranţă, prin aducerea drumului judeţean la 
parametrii tehnici corespunzători. 

Proiectul a urmărit viabilizarea drumului şi a constat în: 

 rectificarea în plan, în profil transversal, a elementelor drumului existent 
şi eliminarea punctelor periculoase; 

 modernizarea structurii rutiere; 

 amenajarea acostamentelor; 

 rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul drumului expertizat; 

 amenajarea de rigole şi şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale; 

 amenajarea podeţelor în scopul asigurării preluării şi scurgerii apelor 
pluviale; 

 reabilitare pod peste râul Tismana. 
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În anul 2015, s-a încheiat contractul de execuție, lucrările fiind demarate 
conform ordinului de începere nr. 12996 din data de 12.10.2015, termenul de 
finalizare a acestora fiind 24 de luni. 

Astfel, în anul 2016, au fost executate și recepționate lucrări în valoare de 
3.172.768,38 lei. 

 

        

 

        

Lucrări executate pe DJ 674C, km 0+000 – km 7+058, Câlnic (DN 67) – Şomăneşti – DN 66, judeţul Gorj 

 
 

 ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita 
județului  Mehedinți – Văgiulești – Samarinești – Motru – Lupoaia – Cătunele – 
Glogova – Cămuiești, Județul Gorj” 

 

Obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km  4+500-
41+000, limita Județului Mehedinţi – Văgiuleşti – Samarineşti – Motru – Lupoaia – 
Cătunele – Glogova – Cămuieşti, judeţul Gorj” a fost inclus în Lista obiectivelor de 
investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 

Amplasamentul lucrării: Drumul județean DJ 671B, km 4+500 - km 41+000, 
traversează judeţul Gorj. Sectorul de drum km 0+000 - 4+500 este amplasat  în 
județul Mehedinți. DJ671B trece prin următoarele localități: Văgiulești, la km 
4+500, Cârciu, la km 7+000, Samarinești, la km 12+250, Boca, la km 12+550, 
Însurăței, la km 16+000, Motru, la km 18+200, Lupoaia, la km 20+400, Valea 
Mânăstirii, la km 21+270, Steic, la km 24+350, Valea Perilor, la km 25+650, 
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Olteanu, la km 29+200, Iormănești, la km 32+400, Glogova, la km 34+670 și 
Cămuiești, la km 37+700.  

 

 

 

DJ 671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului  Mehedinți – Văgiulești – Samarinești –  

Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuiești 

 

În anul 2015, s-a încheiat contractul de execuție, lucrările fiind demarate 
conform ordinului de începere nr. 4636 din data de 06.04.2015. 

Până la data de 31.12.2016, au fost executate lucrări în valoare de 
22.968.755,18 lei, din care 21.643.192,48 lei decontate din fonduri de la bugetul 
de stat, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, și 325.562,70 lei din 
fonduri de la bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj. 

Lucrările executate au constat în: 

 reparații îmbrăcăminte asfaltică existent, prin decapare, frezare și 
plombare cu mixtură asfaltică; 

 așternere strat de binder pe o lungime de aproximativ 36,5 km; 

 așternerea stratului de uzură pe toată lungimea de aproximativ 5 km;  

 execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanturi 
pereate, rigole carosabile, podețe transversale, accese la proprietăți etc); 

 drumuri laterale; 

 reabilitări de poduri. 

Obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 
41+000, limita județului  Mehedinți – Văgiulești – Samarinești – Motru – Lupoaia – 
Cătunele – Glogova – Cămuiești, Județul Gorj” este propus pentru finalizare în anul 
2017, conform contractului de execuție lucrări. 
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 ,,Refacere şi consolidare terasamente DJ675C km 26+900 – km 28+000, sat 
Corşoru, comuna Alimpești, județul Gorj” 

 

În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului 
Gorj, în perioada 13 - 20 iunie 2016, au fost înregistrate scurgeri importante pe 
versanţi, torenţi, pâraie,  producându-se alunecări de teren pe sectorul de drum de 
la km 26+900 la km 28+000, în satul Corșoru, comuna Alimpești, care au condus 
la distrugerea terasamentului drumului DJ675C și la întreruperea circulației 
rutiere pe un sens de circulație.  

         

 

 

DJ 675C, km 26+900 – km 28+000, sat Corșoru, comuna Alimpești, județul Gorj 

  
 Ca urmare a Hotărârii nr. 2145014/29.06.2016, adoptată în ședința   
extraordinară  a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, Instituția 
Prefectului Județului Gorj și Consiliul Județean Gorj au inițiat Proiectul de Hotărâre 
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la  dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru județul Gorj, și l-au înaintat către 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa comună nr. 
9544/8242/29.06.2016. 

În urma acestui demers procedural, în data 06.07.2016 a fost emisă 
Hotărârea de Guvern nr. 468 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție 



17 

 

la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele 
unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de 
inundații, prin care, Consiliului Județean Gorj i s-a alocat suma de 5.000,00 mii lei 
pentru obiectivul de investiție ,,Refacere şi consolidare terasamente DJ675C km 
27+200 – km 28+000, sat Corşoru, comuna Alimpești, județul Gorj”. 

Astfel, în anul 2016 au fost executate lucrări în valoare de 3.046.404,58 lei, 
ce au constat, în principal, din realizarea zidurilor de sprijin din coloane Benotto, 
a parapeților adânciți și refacerea părții carosabile. 

La finele anului 2016, obiectivul de investiție are caracter de continuitate, 
finalizarea lui fiind realizată în cursul anului 2017, conform contractului de 
execuție lucrări încheiat în acest sens. 

 

 „Reparaţii drum acces şi parcare Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu,  
str. Progresului, nr. 18” 

 

În anul 2016, a fost realizată o parcare și un drum de acces în suprafață de 
cca. 1100 mp, pentru autoturismele vizitatorilor la bolnavii internați, cât și pentru 
salariații care își desfășoară activitatea la locația nr. 3 a Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, din strada Progresului, nr. 18, prin raportare la traficul foarte 
mare înregistrat în această locație. 

Necesitatea realizării acestei lucrări a constat în faptul că spațiul de parcare 
din incinta acestei locații, existent la data solicitării, era insuficent, îngreunând 
accesul ambulanțelor, cât și al autoturismelor cu urgențe, la rampa de primire a 
urgențelor, spațiul de parcare fiind amenajat la înființarea spitalului, în anul 1975, 
fiind proiectat pentru cerințele de la acea dată.  

Plățile efectuate în anul 2016 pentru realizarea obiectivului ,,Reparaţii drum 
acces şi parcare Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu,  str. Progresului, nr. 18”, au fost 
în sumă de 243.483 lei, lucrarea fiind finalizată în anul 2016, încheindu-se, în acest 
sens, procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7783 din 
17.06.2016. 

 

A. 2. SERVICII DE PROIECTARE – Active fixe corporale în curs de execuţie: 

 

În anul 2016, au fost întocmite documentații tehnico-economice în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-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 și Ordinului 863/2008 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 
pentru următoarele obiective de investiții: 
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 ,,Reabilitare drum județean 664A, km 16+020 – km 18+920, comuna Stănești, 
județul Gorj” – faza expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic și D.A.L.I; 

 ,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, comuna Bălănești, 
județul Gorj” – faza expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic și D.A.L.I; 

 ,,Reabilitare drum județean 672C, km 10+200 – km 14+700, comuna Runcu, 
județul Gorj” – faza expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic și D.A.L.I; 

 ,,Consolidare  terasamente pe DJ 675A, km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj” 
– faza expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic și D.A.L.I; 

 ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+500 – km 11+750, comuna 
Bustuchin, județul Gorj” – faza expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu 
topografic și D.A.L.I; 

 „Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localităţile Câmpu Mare-
Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, pînă în DJ675C” – faza SF și PT; 

 ,,Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează 
localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de 
Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” 
– faza SF și PT; 

 „Modernizare drum judeţean (674B) ce traversează localităţile Negomir, 
Artanu, Valea Racilor, Raci, Nucetu, Baniu, Borăscu, Gura Menţi, Menţii din Dos, până 
la limita cu județul Mehedinți” – faza PT; 

 ,,Refacere şi consolidare terasamente DJ675C km 26+900 – km 28+000, sat 
Corşoru, comuna Alimpești, județul Gorj” – faza PT; 

 ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, 
Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul 
Gorj” – faza expertiză tehnică, D.A.L.I și PT. 

Valoarea serviciilor de întocmire documentații tehnico-economice achitate 
în anul 2016 a fost de 454.233,90 lei. 

 

A. 3. SERVICII DE ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚII CADASTRALE pentru rețeaua de 
drumuri publice județene: 

 

Pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-cadastrale necesare înscrierii 
bunurilor publice în evidenţa cadastral - juridică și patrimonială a Judeţului Gorj, 
în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, rectificată, în anul 2016 a fost prevăzută suma de 250.000 lei. 

Astfel, pentru întocmirea de „Documentații tehnico-cadastrale” în vederea 
avizării, recepției și înscrierii în cartea funciară a drumurilor județene ce aparțin 
domeniului public al județului Gorj și întocmirea planurilor topografice pentru 
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gestionarea optimizată a drumurilor județene, au fost propuse următoarele 
drumuri județene: 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
drumului 

Traseul drumului 
Poziţia km Lungime 

HGR 
540/2000 

Origine Destinaţie 

1 DJ 605A 
Limită. Jud.Dolj-Petrăchei-Dănciuleşti-
Hălăngeşti-Rădineşti-Bibuleşti-Obârşia-
Lim.Jud.Vâlcea 

36+757 55+000 18,243 km 

2 DJ605B 
Brăteşti(DN 6B)-Baloşani-Stejari-Popeşti 
Stejari-Piscoiu-Obârşia(DJ 605 A) 

0+000 24+500 24,500 km 

3 DJ665A 
Drăgoieni(DN67)-Bălăneşti-Voiteştii din 
Vale-Grui(DJ 665) 

0+000 11+787 11,787 km 

4 DJ665D 
Pociovalişte(DN 67 C)-Siteşti-Bumbeşti 
Piţic (DN 67) 

0+000 4+810 4,810 km 

5 DJ 674C Câlnic(DN67)-Șomanești – Vârț(DN66) 0+000 7+058 7,058 km 

6 DJ 673 A 
DJ 673-Trestioara-Drăgoteşti-Mătăsari-
Brădet-Strâmba Vulcan(DN67) 

0+000 27+790 27,790 km 

7 DJ 674 

Vlăduleni(DN 66)-Fărcăşeşti Moşneni-
Fărcăşeşti-Valea cu Apă-Peşteana de Jos-
Hotăroasa-Urdari-Fântânele-Valea Viei-
Murgeşti-Jilţu-Turceni-Ioneşti-Gura 
Şuşiţei-Picu-Limită Jud. Mehedinţi 

0+000 38+400 38,400 km 

8 DJ 674 B 

Rovinari(DN 66)-Negomir-Artanu-Valea 
Racilor-Raci-Nuceetu-Baniu-Borăscu-
Gura Menţi-Menţii din Dos-Limită 
Jud.Mehedinţi 

8+700 37+250 28,550 km 

9 DJ 675 
Târgu Cărbuneşti(DN 67 B)-Ţicleni-
Peşteana Jiu(DN 66) 

0+000 24+865 24,865 km 

10 DJ 675 B 
Câmpu Mare(DN 67)-Călugăreasa-
Dobrana-Prigoria-Zorleşti-Alimpeşti(DJ 
675 C) 

0+000 25+450 25,450 km 

11 DJ 675 C 

Târgu Logreşti(DN 67 B)-Popeşti-
Bustuchin-Poiana Seciuri-Roşia de 
Amaradia-Becheni-Corşoru-Nistoreşti-
Alimpeşti-Ciupercenii de Olteţ-Baia de 
Fier 

0+000 42+000 42,000 km 

12 DJ 671 
 (DN 67D)Apa Neagră – Padeş – Văieni – 
Călugăreni - Cloşani – Valea Mare          

0+000 18+700 18,700 km 

13 DJ 607 Lim. Jud. Mehedinți – Gura Șușiței 25+352 27+352 2,000 km 

14 DJ 672E 
DN67(Cornești) – Stolojani – Arcani – 
Runcu (DJ 672C) 

0+000 15+670 15,670 km 
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15 DJ 664A 
Turcinești(DJ 664) – Rugi – Curpen – 
Stănești – Ursați (DJ 672B 

0+000 18+920 18,920 km 

16 DJ 675A 
Licurici (DN 67B) – Berlești – Pojaru (DJ 
675C) 

0+000 16+500 16,500 km 

 

În anul 2016, pentru întocmirea de documentații cadastrale pe rețeaua de 
drumuri publice județene, au fost efectuate plăți în sumă de 7.650,00 lei. 

 

B. CHELTUIELI CURENTE 
 

B. 1. Activitatea de întreţinere şi reparaţii drumuri publice judeţene 

 

Pentru anul 2016, Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Gorj şi-a 
propus și a executat o paletă largă de lucrări de întreţinere, care asigură o stare de 
viabilitate corespunzătoare reţelei de drumuri publice judeţene, în scopul 
încadrării în strategia de viabilizare a celor 34 de drumuri judeţene. 

Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile 
publice de interes judeţean, în anul 2016 au fost prevăzute credite bugetare în 
sumă de 14.762.960 lei, fiind utilizate pentru efectuarea plăţilor în sumă de 
14.733.911,87 lei, din care 14.202.960,40 lei pentru activitate de întreținere și 
reparare propriu - zisă și suma de 530.951,48 lei pentru siguranța circulației. 

Întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza 
judeţului Gorj a fost realizată în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor 
şi reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea şi siguranţa traficului. 

Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a fost efectuată conform 
prevederilor ,,Normativului privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor 
publice”, indicativ AND 554-2002, a reglementărilor tehnice şi a standardelor din 
domeniu în vigoare. 

Principalele categorii de servicii și lucrări care s-au executat, în anul 2016, 
sunt: 

- întreţinerea părţii carosabile specifice tipului de îmbrăcăminte; 
- întreţinere comună a tuturor drumurilor; 
- întreţinerea curentă a podurilor; 
- întreţinere curentă pe timp de iarnă; 
- tratamente bituminoase; 
- covoare bituminoase; 
- siguranţa rutieră; 
- plantaţii rutiere; 
- protejarea corpului şi a platformei drumului; 
- lucrări accidentale. 
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B. 2. Reparații curente drum acces, alei și parcare la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj 

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu este amplasat în partea 
de nord a judeţului Gorj, pe teritoriul satului Suseni, comuna Runcu, la poalele 
masivului Vâlcan, la altitudinea de 850 m şi la o distanţă de aproximativ 20 km de 
municipiul Târgu – Jiu și aproximativ 150 km de Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
şi Pneumoftiziologie Victor Babeş din Craiova.  

Spitalul funcţionează într-o clădire principală tip monobloc şi o clădire 
anexă, în care se află o salină artificială de suprafaţă, situată la 25 m de clădirea 
principală, ce deserveşte atât populaţia judeţului Gorj, cât şi a judeţelor limitrofe. 

Curtea interioară a spitalului a fost afectată, de-a lungul timpului, de lucrări 
de curăţire a arbuştilor şi mărăcinilor, acestea fiind efectuate din bugetul propriu 
al spitalului.  

 

 
Situația existentă 

 

Din aceste considerente, pentru anul 2016 au fost propuse și executate 
lucrări de reparaţii curente la drumul de acces alei şi parcare pe suprafaţa din faţa 
spitalului, de aproximativ 1200 mp, constând în lucrări de reamenajare strat 
suport, montare borduri, covor asfaltic, marcare. 

 

         
Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj 
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Plățile efectuate în anul 2016 pentru realizarea lucrării ,,Reparații curente 
drum acces, alei și parcare la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, 
comuna Runcu, județul Gorj”, au fost în sumă de 194.984 lei. 

 Lucrările au fost finalizate în anul 2016, încheindu-se, în acest sens, procesul 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8289 din 30.06.2016. 

 

 

1.2. TERENURI ŞI CLĂDIRI 

 

În cursul anului 2016, s-a continuat activitatea de evidenţă şi administrare 
a patrimoniului public şi privat al judeţului, în concordanţă cu prevederile legii şi 
atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj, în sarcina  personalului din aparatul 
propriu cu aceste responsabilităţi.  

În acest sens, s-au urmărit mişcările intervenite în cadrul inventarelor 
domeniului public şi domeniului privat al Județului Gorj, în conformitate cu 
prevederile hotărârilor de Consiliu Judeţean aprobate, s-au corectat date de 
identificare (suprafeţe imobile), s-au evaluat active fixe corporale (care erau 
înregistrate cu valoare 0 lei) din domeniul public al judeţului Gorj. 

La sfârșitul anului 2016, valoarea terenurilor și clădirilor 
(ct.211+ct.212+ct.231-ct.281) în sumă de 894.000.905 lei, este determinată de: 
 contul 211 „Terenuri”- prezintă o creştere totală de 447.217 lei faţă de 
31.12.2015, fiind determinată de creşterea cu suma de 448.653 lei, reprezentând 
diferențe rezultate prin procedura de reevaluare a unor terenuri în sumă de 
230.843 și teren primit cu titlul gratuit de la Municipiul Târgu - Jiu, aferent clădirii 
primite de la OMV Petrom, în sumă de 217.810 lei, precum şi prin diminuarea cu 
suma totală de 1.436 lei, reprezentînd diferențe din reevaluare; 
 contul 212 „Construcţii”- a înregistrat o creştere de 34.725.133 lei faţă de soldul 
iniţial, determinată  de:  

- creşterea valorii construcţiilor din domeniul privat cu suma de 18.698 lei, 
reprezentând diferențe rezultate în urma procedurii de reevaluare, diminuată  cu 
suma de 26.513 lei, reprezentând, de asemenea, diferențe din reevaluarea 
activelor fixe; 

- creșterea ajustării amortizării construcțiilor din domeniul privat cu suma 
de 60.968 lei, reprezentând amortizarea calculată în anul 2016, astfel încât la data 
raportării înregistra un sold de 578.231 lei; 

- creşterea valorii construcţiilor din domeniul public cu suma de 34.732.949 
lei față de soldul inițial, influențele fiind astfel detaliate:  

 majorarea cu suma totală de 40.744.883 lei, din care: diferențe rezultate 
din reevaluarea construcțiilor în sumă de 10.794.360 lei, transferuri 
primite cu titlul gratuit în sumă de 1.224.084 lei, reprezentând preluarea 
valorilor investițiilor realizate de către Centrul Școlar pentru Educație 
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Incluzivă la imobilele - clădiri din patrimoniul Județului Gorj pe care le are 
în administrare, în sumă de 230.273 lei și clădirea primită cu titlu de 
sponsorizare de la OMV Petrom, în sumă de 993.811 lei, precum și 
creșterea cu suma de 28.726.439 lei, reprezentând valoarea obiectivelor 
de investiții realizate pe drumurile județene, în sumă de 27.527.177 lei și 
obiectivelor de investiții realizate asupra clădirilor, în sumă de 1.199.262 
lei, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor; 

 diminuarea valorii construcțiilor din domeniul public cu suma de 
6.011.934 lei, determinată prin diferențele din reevaluarea clădirilor în 
sumă de 39.875 lei, transferuri cu titlul gratuit în sumă de 1.645.037 lei, 
respectiv darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 
a clădirii pentru Radiologie (din str. Unirii, nr. 56) în sumă de 430.844 lei, 
precum și transmiterea valorii obiectivelor de investiții executate în 
cursul anului de către Consiliul Județean la clădirile în care funcționează 
Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu, în sumă de 1.098.808 lei, trecute 
pe active fixe în baza proceselor verbale de recepție la terminarea 
lucrărilor, transmiterea bunurilor – containere – în sumă de 100.455 lei 
ca aport la capitalul social al Intreprinderii de Drumuri și Poduri S.A. Gorj, 
precum și încetarea dreptului de administrare asupra imobilului ”Casa 
Moangă Pleșoianu” către Comuna Săcelu (titularul dreptului de 
proprietate), în sumă de 14.930 lei, precum și prin diminuarea valorii 
clădirilor cu valoarea instalațiilor în sumă de 3.508.602 lei și a 
mobilierului în sumă de 227.522 lei, explicitate la contul 213 ”Instalaţii 
tehnologice, mijloace de transport, animale, plantaţii”, dar și a obiectelor 
de inventar în sumă de 484.012 lei, realizate în cadrul proiectului 
”Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului 
Județean de Urgență Tg-Jiu”, precum și diminuarea cu suma de 106.886 
lei, din care 100.455 lei reprezentând valoarea bunurilor – containere și 
6.432 lei ce reprezintă situații de lucrări neexecutate în cadrul unor 
investiții pe drumurile județene, toate aceste influenţe regăsindu-se în 
situațiile financiare la data de 31.12.2016; 

 contul 231 ”Active fixe în curs de execuție ” a înregistrat o descreştere de 
3.226.891 lei faţă de soldul iniţial, influenţată de decontările efectuate pentru 
investiţiile în curs de execuție, în sumă de 26.813.226 lei şi diminuarea activelor 
fixe în curs de execuţie cu suma de 30.040.118 lei, ca urmare a înglobării valorii în 
valoarea activelor fixe a investiţiilor finalizate, pe baza proceselor verbale de 
recepţie.  

 
Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, corelate cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, toate bunurile (elemente de activ şi de 
pasiv) aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii 
anuale.  
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Prin Dispoziţia nr. 242/04.10.2016, emisă de Ordonatorul Principal de 
Credite, Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, s-au constituit comisiile de 
inventariere a bunurilor ce fac parte din patrimoniul Consiliului Judeţean, având 
ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ şi de pasiv 
ale acestuia, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând 
altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare 
anuale. 
 Din procesele verbale întocmite de către comisiile de inventariere, a rezultat 
faptul că inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat cu 
respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009, 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și 
completările ulterioare, verificându-se, totodată, şi modul de păstrare, depozitare 
şi conservare a bunurilor. 

 
La nivelul inventarului domeniului public al Judeţului Gorj, au intervenite 

următoarele modificări: 

1. Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu: 

- prin Hotărârea nr. 32 din 31.03.2016, s-a aprobat darea în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a aparaturii medicale achiziționată de 
Consiliul Județean Gorj, prin bugetul propriu al Județului;  

- prin Hotărârea nr. 34 din 31.03.2016, s-a aprobat darea în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, a construcțiilor, echipamentelor  și 
utilajelor, dotărilor și a mobilierului, ce au făcut obiectul proiectului ”Reabilitarea, 
modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgentă Târgu-
Jiu”, implementat de Consiliul Județean Gorj; 

- prin Hotărârea nr. 22 din 28.07.2016, s-a aprobat darea în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu a echipamentelor profesionale pentru 
curățenie, achiziționate de Consiliul Judeţean Gorj, prin bugetul propriu al 
Județului Gorj; 

- prin Hotărârea nr. 51 din 31.03.2016, s-au stabilit măsuri cu privire la 
administrarea imobilului C20 situat în municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 56, 
județul Gorj, aflat în domeniul public al Județului Gorj, în vederea mutării 
Dispensarului TBC în acest imobil, pentru respectarea cerințelor acreditării 
unității spitalicești; 

- prin Hotărârea nr. 41 din 30.08.2016, s-a aprobat darea în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu a unor sisteme de climatizare 
achiziţionate de Consiliul Judeţean Gorj prin bugetul propriu al Judeţului Gorj; 

- prin Hotărârea nr. 53 din 30.09.2016, s-a aprobat darea în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a bunurilor – uși glisante automate 
achiziţionate de Consiliul Judeţean Gorj, prin bugetul propriu al Judeţului; 
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2. Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu: 

- prin Hotărârea nr. 33 din 31.03.2016, s-a aprobat darea în administrarea 
Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, a 
echipamentului - grup generator electric; 

3. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Muzeul Arhitecturii 
Populare din Gorj, Curtişoara – Ansamblul Arhitectural Gheorghe 
Tătărăscu:  

- prin Hotărârea nr. 12 din 30.06.2016, s-a modificat inventarul bunurilor ce 
aparțin domeniului public al Județului Gorj (poziția nr. II. 2. E. – Muzeul 
Arhitecturii Populare Gorj); 

4. DRUMURI JUDEȚENE: 

- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 20 din 28.07.2016, s-a 
modificat inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 
(Secțiunea Drumuri județene), respectiv -  poziţia 33 – Drum județean DJ 675 B și 
poziţia 34 – Drum județean DJ 675 C; 

- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 40 din 30.08.2016, s-a 
modificat Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 20/28.07.201 pentru 
modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj; 

- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 39 din 30.08.2016, s-a 
modificat inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 
(Secțiunea Drumuri județene), respectiv poziţia 2 – Drum județean DJ 605A,  
poziţia 14 – Drum județean DJ 665A și poziţia 16 – Drum județean DJ 665D; 

- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 57 din 30.09.2016, a fost 
modificată Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 39/30.08.2016 pentru 
modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj; 

- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 56 din 30.09.2016, s-a 
modificat inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 
(Secțiunea Drumuri județene), respectiv poziţia 27 – Drum județean DJ 673A, 
poziţia 28 – Drum județean DJ 674, poziţia 31 – Drum județean DJ 674C și poziţia 
32 – Drum județean DJ 675; 

- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 89 din 11.11.2016, a fost 
modificat inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 
(Secțiunea Drumuri județene), respectiv poziția I. 34 – Drum județean DJ 675 B și 
poziţia I. 35 – Drum județean DJ 675 C; 

- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 110 din 21.12.2016, s-a 
modificat inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj 
(Secțiunea Drumuri județene), respectiv poziția I. 30 – Drum județean DJ 674B; 
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5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj: 

- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 21 din 28.07.2016, s-au 
inventariat în domeniul public al Județului Gorj bunurile imobile – construcții 
(situate în incinta Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap, 
Tg-Jiu, str. Debarcader, actuală str. Tineretului , nr. 9), respectiv construcții anexe, 
în suprafață de 44 mp și 118 mp; 

- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 97 din 22.11.2016, au fost 
stabilite unele măsuri pentru transmiterea unui imobil din patrimoniul Județului 
Gorj în proprietatea publică a Orașului Novaci și în administrarea Consiliului Local 
Novaci; 

- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 22.11.2016, a fost 
modificată Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 101/20.10.2015 
pentru stabilirea regimului juridic al imobilului-construcție destinat Centrului de 
recuperare pentru copilul cu handicap, edificat de Fundația „Sera România”, cu 
modificările ulterioare; 

- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 109 din 21.12.2016, s-au 
stabilit unele măsuri privind exercitarea dreptului de administrare asupra unui 
imobil corpul C1 aflat în domeniul public al Județului Gorj, situat în strada 
Dumbrava, nr. 34, municipiul Târgu – Jiu, județul Gorj, respectiv împărțirea 
dreptului de administrare asupra acestui corp între Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 
Târgu – Jiu, instituții de interes public județean. 

De asemenea, prin Hotărârea nr. 20/26.02.2016 s-a aprobat majorarea 
capitalului social al S.C. Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. prin aport 
în natură (șase containere modulare) al Județului Gorj, iar prin Hotărârea nr. 
78/31.05.2016 s-a aprobat regulamentul privind procedura de organizare a 
licitației publice pentru închirierea construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul 
public al Județului Gorj. 
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 Imobilele din proprietatea publică a Judeţului Gorj sunt date în administrare 
instituțiilor publice subordonate, pe bază de hotărâri ale Consiliului Judeţean, în 
condiţiile legii, în conformitate cu destinaţiile pentru care au fost construite, 
modernizate sau reabilitate, după caz, pentru activităţi privind: 

 protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

 sănătatea; 

 cultură; 

 protecție civilă nonmilitară (situaţii de urgenţă); 

 apărare națională; 

 conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi 
de arhitectură. 

Conform tabelului de mai jos, valoarea principalelor imobile (terenuri şi 
clădiri) inventariate în patrimoniul public al Județului Gorj, la data de 31.12.2016, 
se prezintă astfel: 

 

 
 

2014

2015

2016

Valoare clădiri
domeniul public Valoare terenuri

domeniul public

2014
60.283.751 lei

2014
lei16.267.530 

2015
lei73.754.290 

2015
lei15.140.730 

2016
108.479.423 lei

2016
15.587.947 lei

Valoare clădiri domeniul public Valoare terenuri domeniul public

2014 60.283.751 lei lei16.267.530

2015 lei73.754.290 lei15.140.730

2016 108.479.423 lei 15.587.947 lei

Dinamica evoluţiei valorice a clădirilor şi terenurilor din domeniul 
public al Judeţului Gorj, înregistrate în evidența contabilă, în

perioada 2014-2016

2014

2015

2016
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Nr. 

crt. 
Denumire instituție beneficiară 

Total valoare 
(lei), din care: 

Clădiri (lei) Terenuri (lei) 

1. Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj 

48.620.294,35 42.524.987,81 6.095.306,54 

2. Fost Sediu Tribunal (actual sediu 
al Universității ”Constantin 
Brâncuși) 

2.408.198,35 2.191.033,72 217.164,63 

3. Muzeul Județean Gorj “Alexandru 
Ștefulescu” (Secția de Istorie, 
Secția de Artă, Casa Ecaterina 
Teodoroiu, Casa Maria Latărețu, 
Casa Moangă Pleșoianu) 

6.370.867,48 5.238.653,46 1.132.214,02 

4. Biblioteca Județeană Gorj 
“Christial Tell” 

2.578.492,82 2.394.578,81 183.914,01 

5. Clădire nr. 3 - str. Alexandru I. Cuza 8.673.960,46 5.424.156,98 3.249.803,48 

6. Clădire nr. 2 – str. Tudor 
Vladimirescu 

26.564.236,98 26.039.861,93 524.375,05 

7. Clădire centrală – str.  Progresului 51.237.367,18 48.560.069,95 2.677.297,23 

8. Centrul Militar Judeţean Gorj 1.004.636,06 546.158,25 458.477,82 

9. Centrul Şcolar pentru Educație 
Incluzivă Târgu-Jiu 

2.270.123,96 1.105.087,47 1.165.036,49 

10. I.S.U. Gorj + C.J.R.A.E. Gorj (Bloc 
Bârseşti, str. Tismana) 

1.267.230,88 1.067.442,97 199.787,91 

11. Serviciul Public Județean 
Salvamont Gorj 

2.289.501,49 2.289.501,49 0 

12. Casa ”Barbu Gănescu” 1.359.074,34 691.300,00 667.774,34 

13. Muzeul Arhitecturii Populare 
Curtișoara 

6.915.958,53 1.836.263,33 5.079.695,20 

14. Spitalul de Pneumoftiziologie 
Dobriţa 

30.428.861,99 19.881.474,78 10.547.387,21 

 

Din totalul bunurilor aflate în domeniul public al Județului Gorj, o pondere 
însemnată o deţine Spitalul Județean de Urgență Târgu – Jiu, unitate sanitară de 
interes județean al cărei management a fost preluat de Consiliul Județean Gorj în 
anul 2010, având în componență 3 locații situate pe raza municipiului Târgu – Jiu, 
precum și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, 
instituţie publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului 
Judeţean Gorj, cu competențe și responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale 
pentru protecţia copilului, familiei, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror 
alte persoane aflate în nevoie, având în componență 12 locații situate pe raza 
județului Gorj. 

 Astfel, valoarea bunurilor (clădiri şi terenuri) date în administrare Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-Jiu cumulează un total de 86.475.564,62 lei, 
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reprezentând o pondere de 45% din valoarea totală a bunurilor din evidența 
patrimonială a domeniului public al Județului Gorj, iar cele aflate în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj cumulează un 
total de 48.620.294,35 lei, ceea ce reprezintă o pondere de 26% din totalul 
bunurilor din evidența patrimonială a domeniului public al Județului Gorj, utilizate 
în scopul bunei funcţionări a acestei entităţi și a centrelor din subordinea sa, în 
vederea asigurării serviciilor de specialitate. 

 

 

 

În cursul anului 2016, din veniturile bugetului propriu al Judeţului, au fost 
alocate sume pentru întreţinerea şi asigurarea bunei funcţionări a bunurilor - 
clădiri din domeniul public, de natura reparațiilor curente și de capital, astfel: 

 

A. CHELTUIELI DE INVESTIŢII 
 

A. 1. EXECUȚIE DE LUCRĂRI – Active fixe corporale în curs de execuţie: 

 

 „Reabilitare șarpantă și învelitoare la clădire – Punct recrutare 
încorporare, Centrul Militar Județean Gorj” 

 

Clădirea - Punct recrutare încorporare este formată din parter, cu zidărie 
portantă, fundații din beton, pereți din zidărie și lemn, cu planșeu din lemn, tavan 
din scândură cercuită și tencuită, căpriori și astereală din lemn pe care este 

48.620.294,35; 26%

2.578.492,82; 1,2%

6.370.867,48; 3,5%

86.475.564,62; 
45%

1.004.636,06; 0,6%

2.270.123,96; 1,1%

1.267.230,88; 0,7%

2.289.501,49; 1,3%

1.359.074,34; 0,7%

6.915.958,53; 3,9%

30.428.861,99; 16%

Valoarea și dispersia procentuală, în anul 2016, a bunurilor aflate în 
administrarea unităților subordonate (lei) (%)

D.G.A.S.P.C. Gorj Biblioteca Judeţeană Christian Tell

Muzeul Județean Gorj Spitalul Județean de Urgență Târgu  Jiu

Centrul Militar Judeţean Centrul Şcolar de Educație Incluzivă

I.S.U. Gorj + C.J.R.A.E.Gorj Salvamont Gorj

Casa Barbu Ganescu Muzeul Arhitecturii Populare

Spitalul de Pneum. Dobriţa
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așezată învelitoarea din carton bituminat ondulat. Edificiul se încadrează ca 
arhitectură comună, fără valoare deosebită sau decorații speciale, dotată cu 
mobilier necesar desfășurării activităților specifice. 

 Datorită uzurii avansate  a acoperișului din carton bituminat și a 
înfiltrațiilor de apă meteorică, au fost afectate activitățile specifice unității, precum 
și spațiile interioare (instalația electrică interioară, tablourile de distribuție, 
prizele, întrerupătoarele, corpurile de iluminat, zugrăvelile interioare și 
exterioare, pardoselile etc.). 

Pentru efectuarea lucrărilor (dezafectarea șarpantei și învelitoarei 
existente, refacerea șarpantei, învelitoarei din tablă, montarea jgheaburilor și a 
burlanelor etc.), în vederea protejării imobilului mai  sus menționat, s-a încheiat, 
în anul 2015, contractul de lucrări nr. 15508/20.12.2015, având ca obiect 
elaborarea documentației tehnico-economică (expertiză tehnică, D.T.A.C, D.A.L.I, 
proiect tehnic, detalii de execuție, documentație pentru securitatea la incendiu) și 
execuție lucrări, acesta fiind reziliat datorită faptului că executantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile conform clauzelor contractuale, decontându-se suma de 
11.856,00 lei reprezentând valoarea serviciilor de proiectare finalizate și 
recepționate. 

 

 „Amenajare și modernizare spitalizare de zi și saloane de urgență Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”  

 

Amenajarea structurii organizatorice denumită spitalizare de zi, în locaţia 
Spitalului nr. 3 din str. Progresului, amplasată în apropierea accesului principal, în 
legătură cu serviciul ambulatoriu, cu serviciul de urgenţă şi cu circuitele 
principale, care fac legătura cu serviciile tehnico-medicale, a reprezentat unul din 
obiectivele care trebuiau realizate pentru obţinerea acreditării Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Târgu-Jiu. 

Distribuţia paturilor de spitalizare de zi pentru locaţia nr. 3 (centrală) din 
str. Progresului, nr. 18, este de 25 de paturi, spitalizarea fiind amenajată în spaţiile 
deţinute anterior de administraţia spitalului, respectiv la parterul spitalului, în 
zona de sud. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, în anul 2016, s-a încheiat contractul de 
lucrări nr. 1585 din 05.02.2016, având ca obiect proiectarea și execuția lucrării 
„Amenajare și modernizare spitalizare de zi și saloane de urgență Spitalul Județean 
de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr.18”, fiind decontată suma de 498.390,00 
lei, reprezentând valoarea serviciilor prestate, respectiv valoarea lucrărilor 
finalizate și recepționate. 
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 „Amenajare saloane de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, 
str. Progresului, nr. 18” 

 

Prin adresa nr. 24647, înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 
10554/18.08.2015, Spitalul Județean de Urgență Târgu – Jiu, a solicitat realizarea 
obiectivului de investiție “Amenajare saloane de urgenţă la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, respectiv amenajarea și modernizarea 
structurii organizatorice denumită saloane de urgență pe secții (etajele 1-5) şi 
urgenţe copii (parter), în legătură cu serviciul ambulatoriu, cu serviciul de urgenţă 
şi cu circuitele principale care fac legătura cu serviciile tehnico-medicale, astfel: 

 secția neurologie etaj I – amenajarea  a patru rezerve din două saloane, prin 
compartimentarea cu pereți despărțitori, grupuri sanitare, instalație de aer 
condiționat, instalație electrică, instalație termică etc., modernizarea celor două 
grupuri sanitare din secție; 

 secția ginecologie etaj I – amenajarea patru rezerve din două saloane, prin 
compartimentarea cu pereți despărțitori, grupuri sanitare, instalație de aer 
condiționat, modernizarea celor două grupuri sanitare din secție, instalație 
electrică, instalație termică etc.; 

 secția obstetrică etaj II – modernizarea a 2 rezerve prin înlocuirea 
tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC, vopsitorii lavabile, șapă la pardoseli, 
covor P.V.C., tapet la pereți, igienizare grup sanitar, înlocuire instalații electrice și 
sanitare, instalație de aer condiționat, instalație electrică, instalație termică etc.; 

 secția cardiologie etaj III – modernizarea a 2 rezerve prin înlocuirea 
tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din P.V.C., vopsitorii lavabile, șapă la pardoseli, 
covor P.V.C., tapet la pereți, igienizare grup sanitar, înlocuire instalații electrice și 
sanitare, instalație de aer condiționat etc; 

 secția endocrinologie etaj III – modernizarea a 2 grupuri sanitare, prin 
înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din P.V.C., pardoseli din gresie, 
placarea pereților cu faianță, obiecte sanitare (lavoar din porțelan, wc, oglindă, 
port-prosop, port-hârtie, etajeră, vopsitorii lavabile,  înlocuire instalații electrice, 
sanitare și termice) etc; 

 secția medicală I etaj IV – modernizarea a 2 rezerve prin înlocuirea 
tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din P.V.C., vopsitorii lavabile, șapă la pardoseli, 
covor P.V.C., tapet la pereți, igienizare grup sanitar propriu, înlocuire instalații 
electrice și sanitare, instalație de aer condiționat etc; 

 secția gastroenterologie etaj IV – amenajarea a două rezerve dintr-un salon, 
prin compartimentarea cu pereți despărțitori, grup sanitar, instalație de aer 
condiționat, instalație electrică, instalație termică etc.; 

 secția pediatrie etaj V – amenajarea a două rezerve dintr-un salon, prin 
compartimentarea cu pereți despărțitori din rigips, grup sanitar aferent, instalație 
de aer condiționat, instalație electrică, instalație termică, instalație sanitară etc. 

În cursul anului 2016, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 1585 din 
05.02.2016, având ca obiect servicii de proiectare, execuția, finalizarea și 
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întreținerea obiectivului de investiție „Amenajare saloane de urgenţă la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, decontându-se suma de 
403.675,00 lei, reprezentând valoarea serviciilor prestate și a lucrărilor executate,  
acestea fiind finalizate în cursul anului 2017. 

 

 „Amenajare și modernizare spitalizare de zi Spitalul Județean de Urgență 
Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu” 

 

Întrucât strategia de dezvoltare a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 
se va baza, din ce în ce mai mult, pe servicii oferite în regim de spitalizare de zi, s-
a impus promovarea, în cursul anului 2016, a obiectivului de investiții ,,Amenajare 
și modernizare spitalizare de zi Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, str. Tudor 
Vladimirescu”, cu asigurarea circuitelor sanitare obligatorii conform normativelor, 
în vederea îndeplinirii cerințelor impuse prin Autorizația de funcționare. 

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiție, în anul 2016, s-a încheiat 
contractul de lucrări nr. 1181 din 28.01.2016, având ca obiect servicii de 
proiectare, execuția, finalizarea și întreținerea obiectivului de investiție 
„Amenajare și modernizare spitalizare de zi  Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, str. 
Tudor Vladimirescu”, în cursul anului 2016, decontându-se suma de 422.465,00 lei, 
reprezentând valoarea serviciilor și a lucrărilor finalizate și recepționate. 

 

 „Amenajare spațiu administrativ Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, 
str. Progresului, nr. 18” 

 

În spațiile în care și-a desfășurat activitatea personalul administrativ din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, s-a amenajat spitalizarea de zi. 

Astfel, pentru buna funcționare a activității administrative din cadrul 
locaţiei nr. 3 (centrală) din str. Progresului, nr. 18, s-a impus amenajarea unui nou 
spațiu administrativ, în care să-și desfășoare activitatea întregul personal 
administrativ, format din 20 de birouri, sală ședințe, grupuri sanitare etc.                        

Amenajarea spațiilor administrative s-a realizat prin extinderea, pe 
verticală, a construcției cu regim de înălțime P, aflată în partea de est a clădirii 
spitalului din str. Progresului, nr. 18. 

Astfel, în anul 2016, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 840 din 20.01.2016, 
având ca obiect servicii de proiectare, execuția, finalizarea și întreținerea 
obiectivului de investiție ,,Amenajare spațiu administrativ Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, decontându-se suma de 1.587.104,00 
lei, reprezentând valoarea serviciilor prestate și parțial a lucrărilor executate, 
acestea fiind finalizate în cursul anului 2017. 
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 „Sistem de încălzire la secția Dermato - venerice din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația din str. A.I. Cuza” 

 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, s-au alocat fonduri 
pentru elaborarea documentației tehnico-economică, documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenție - D.A.L.I., proiect tehnic și detalii de execuție, 
documentație pentru instalație utilizare gaze naturale, pentru contractarea 
serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier și execuția lucrării. 

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiție, în anul 2016, s-a încheiat 
contractul de lucrări nr. 7431 din 10.06.2016, în baza căruia au fost executate 
lucrări de refacere a sistemului de încălzire a imobilului, utilizând o tehnologie 
modernă, prin folosirea unor centrale termice proprii, cu funcționare în 
condensație, alimentate cu combustibil gazos, rețea de distribuție executată cu 
conducte din cupru si corpuri de încălzire din radiatoare de oțel. 

În cursul anului 2016, a fost decontată suma de 177.883,00 lei, reprezentând 
valoarea serviciilor prestate și a lucrărilor finalizate și recepționate. 

 

 „Sisteme de climatizare a saloanelor din cadrul Secțiilor Spitalului Județean 
de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului și str. Tudor Vladimirescu” 

 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, s-a aprobat alocarea 
sumei de 200.000,00 lei pentru realizarea sistemelor de climatizare a saloanelor 
din cadrul Secțiilor Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului și str. 
Tudor Vladimirescu. 

Astfel, s-a încheiat contratul de furnizare nr. 8476, în baza căruia s-au 
achiziționat și pus în funcțiune 83 aparate de aer condiționat, dimensionate după 
cum urmează: 

1. aparat aer condiționat 18.000 BTU/h – 57 bucăți; 
2. aparat aer condiționat 12.000 BTU/h – 6 bucăți; 
3. aparat aer condiționat 9.000 BTU/h – 20 bucăți, 

decontându-se suma de 199.860,00 lei. 

 

 „Extindere și modernizare Secție Ortopedie – Traumatologie, reabilitare 
tablouri electrice săli de operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență 
Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32” 

 

Secția Ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu din str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 32, este insuficientă ca și spațiu de spitalizare a bolnavilor, 
fiind situată pe un coridor de trecere între cele două corpuri de clădire ale 
spitalului, care sunt deservite de un singur lift, secția fiind astfel tranzitată de către 
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personalul medical, bolnavi și aparținători din cadrul altor secții, fără a exista un 
circuit corespunzător. 

În prezent, în cadrul acestei secții, nu există saloane septice și aseptice, 
pentru izolarea corespunzătoare a bolnavilor, sală de pansamente septice, precum 
și salon postoperator cu monitorizare permanentă a pacienților operați. 

De asemenea, nu există o izolare completă a blocului operator de restul 
secției, astfel încât personalul sanitar din blocul operator să nu interfereze cu 
restul personalului din secție. 

Pentru desfășurarea optimă a activității din cadrul acestei secții, este 
necesară extinderea secției prin amenajarea a trei cabinete de medici, două 
saloane septice cu minim trei paturi fiecare, o sală de pansamente septice, cu 
grupuri sanitare și reamenajarea circuitului funcțional al bucătăriei la dimensiuni 
mai mici decât cele inițiale. 

Tablourile electrice ce deservesc sălile de operații chirurgie foarte vechi, 
sunt echipate cu siguranțe fuzibile dimensionate la nivelul anilor 1970, fapt ce 
conduce la întreruperi frecvente în alimentarea cu energie electrică, periclitând 
desfășurarea, în bune condiții, a actului medical și punând în pericol viața 
pacienților aflați pe masa de operație. 

Circuitele electrice din aluminiu sunt subdimensionate, puterea instalată 
mărindu-se, an de an, prin creșterea consumatorilor. 

 Pentru realizarea acestei lucrări, în anul 2016, s-a încheiat contractul de 
servicii nr. 11645 din 16.09.2016, având ca obiect prestare servicii de proiectare - 
faza D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiție „Extindere și modernizare 
Secție Ortopedie – Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de operații 
chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32”, 
decontându-se suma de 8.175,00 lei, reprezentând cotravaloarea serviciilor de 
proiectare finalizate și recepționate. 

 

 „Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu”   

 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, s-au alocat fonduri, 
pentru elaborarea documentației tehnico-economică și execuția lucrărilor.  

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu are ca obiect principal asigurarea 
asistenței medicale de urgență și în ambulatoriu, personalul medical specializat 
deservind populația județului Gorj, precum și cea din localitățile limitrofe 
județului, în consecință, fiind necesar ca spitalul să fie modernizat și dotat 
corespunzător. 
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Având în vedere faptul că, în ultima perioadă au fost modernizate spațiile de 
cazare din unele secții, este imperios necesar ca acestea să fie și dotate 
corespunzător, pentru a se încadra în standardele aplicabile în domeniul sanitar. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, în anul 2016, s-a încheiat contractul de 
servicii nr. 11233 din 07.09.2016, având ca obiect servicii de proiectare – faza 
D.A.L.I.. 

 

 „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar 
Județean Gorj” 

 

Pentru protejarea imobilelor din incinta Centrului Militar Județean Gorj și 
având în vedere intrarea în vigoare a Normativului P 118-3/2015 ,,Normativ 
pentru securitatea la incendiu a construcțiilor partea a III-a: instalații de detectare, 
semnalizare și avertizare incendiu”, în anul 2016 s-a încheiat contractul de servicii 
nr. 14195/11.11.2016, având ca obiect elaborarea documentației tehnico-
economică – faza S.F., documentația fiind finalizată și recepționată, decontându-se 
suma de 10.800,00 lei. 

 

 „Elaborare audit energetic și certificat de performanță energetică a 
Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu”  
 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, s-a prevăzut suma de 
8.000,00 lei pentru achiziționarea serviciilor de proiectare a obiectivului de 
investiții ,,Elaborare audit energetic și certificat de performanță energetică a 
Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu”. 

Având în vedere faptul că, la sfârșitul anului 2015 au fost finalizate lucrările 
la obiectivul de investiție ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului 
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și 
completările ulterioare, și prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficiența 
energetică, investitorul are obligația obținerii certificatului energetic, pentru acest 
imobil.  

În acest sens, s-a încheiat contractul de servicii nr. 3180/10.03.2016, în 
valoare de 6.650,00 lei. Documentația a fost elaborată și recepționată, 
decontându-se suma de 6.650,00 lei. 

 

 “Elaborare audit energetic și certificat de performanță energetică a 
Punctului de recrutare, încorporare, Centrul Militar Județean Gorj” 
 

Întrucât în anul 2015 au fost finalizate lucrările la obiectivul de investiție 
,,Sistem de încălzire locală și reparații la clădire C3 - Corp clădire birouri, Centrul 
Militar Județean Gorj”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind 
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performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, 
investitorul are obligația obținerii certificatului energetic pentru acest imobil. 

În acest sens, în anul 2016, s-a încheiat contractul de servicii nr.  
3179/10.03.2016, documentația fiind elaborată și recepționată, decontându-se 
suma de 1.655,00 lei. 

 

 “Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu - Jiu”  

 

Prin realizarea acestui proiect, se urmărește îmbunătățirea calității 
infrastructurii și serviciilor educaționale și de recuperare a stării de sănătate, 
pentru un număr de 250 copii și tineri școlarizați în Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Târgu-Jiu și în școli sau structuri integratoare în unitățile de învățământ 
de masă, din Târgu - Jiu și județul Gorj, cu scopul încadrării în standardele de 
calitate a tuturor serviciilor asigurate în cadrul Centrului Școlar pentru Educație 
Incluzivă Târgu-Jiu.  

Acest proiect vizează extinderea unității de învățământ, printr-o construcție 
nouă P+1, având forma literei L, cu suprafața la sol de 600 mp, atașată corpului C1 
(existent) al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, pentru a facilita 
accesul și circulația elevilor și a personalului între corpul vechi al clădirii și corpul 
nou, evitând, astfel, circuitul, prin exteriorul clădirilor.  

Conform structurii propuse, la parter, va funcționa complexul sportiv/baza 
de recuperare, compus din: 

 sala de sport care, în funcție de activitățile planificate, va putea fi, cu 
ușurință, transformată în sală de festivități, sală de conferințe, sală de formare și 
perfecționare, sală de ședințe (consilii profesorale, cercuri pedagogice, comisii 
metodice, schimburi de experiență, activități în parteneriat educațional sau 
instituțional); 

 sală pentru activități de kinetoterapie; 
 sală pentru activități de educație psihomotrică și ludoterapie; 
 bazin pentru recuperare deficiențe neuro-motorie; 
 grupuri sociale pentru elevi; 
 vestiare; 
 magazie materiale. 

La etaj, vor fi amenajate următoarele spații: 
 centru de documentare și informare pentru învățământul special și special 

integrat din județul Gorj (C.D.I.), care trebuie înțeles ca un spațiu de formare 
permanentă a elevilor în domeniul utilizării informației; 

 atelier de instruire practică învățământ special în domeniul turism și 
alimentație, specializarea bucătar; 

 ateliere pentru activități de pre-profesionalizare; 
 sală pentru educație muzicală; 
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 sală pentru educație plastică și artterapie; 
 sală pentru comisia internă de evaluare continuă; 
 sală pentru comisia de evaluare și asigurare a calității în educație; 
 săli pentru logopedie; 
 cancelarie profesori; 
 grupuri sociale elevi. 

Se vor realiza instalații electrice, instalații sanitare, instalații climatizare, 
panouri solare amenajate pe acoperiș (cu posibilitatea de a fi racordată și clădirea 
existentă), sistem de supraveghere video și sistem antiefracție, instalații siguranță 
la foc, instalații și echipamente încălzire termică și apă caldă, lift pentru accesul 
persoanelor cu dizabilități. De asemenea, vor fi achiziționate toate dotările 
necesare pentru funcționarea centrului. 

Astfel, în anul 2016, s-a elaborat documentația tehnico-economică, faza 
Studiu de Fezabilitate, decontându-se suma de 33.980,09 lei, reprezentând 
valoarea serviciilor de proiectare finalizate și recepționate. 

 
 “Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – 
locația str. Tudor Vladimirescu” 
 
 Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, s-au alocat fonduri 
pentru achiziționarea serviciilor de proiectare în scopul elaborării documentației 
tehnico-economică – faza D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiție 
“Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. 
Tudor Vladimirescu”. 

În acest sens, în cursul anului 2016, s-a încheiat contractul de servicii nr. 
6432/19.05.2016, având ca obiect elaborarea documentației tehnico-economică 
faza D.A.L.I., documentația fiind finalizată și recepționată, decontându-se suma de  
56.099,20 lei. 

 

 „Ușă glisantă automată – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu – 2 bucăți” 

 

Prin nota de fundamentare nr. 9681/22.03.2016, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, a solicitat alocarea de fonduri pentru achiziționarea a două uși 
glisante automate, în vederea montării în cadrul compartimentului UPU, în locația 
din strada Tudor Vladimirescu, a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

În cursul anului 2016, a fost încheiat contract de furnizare având ca obiect 
furnizare și montare 2 bucăți uși glisante automate, decontându-se în acest sens, 
suma de 24.000,00 lei. 

 
 
 



38 

 

 “Mașină de spălat și aspirat paviment - Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu – 5 bucăți” 

 

Acestea au fost necesare pentru asigurarea, cât mai eficientă, a curățeniei în 
cele 12 secții medicale și în Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu-
Jiu, locația din  strada Progresului, cu o suprafață a pavimentului de circa 15.000 
mp, precum și la locația din strada Tudor Vladimirescu, unde funcționează 12 
secții medicale, cu o suprafață a pavimentului de circa 10.000 mp și, implicit, o 
bună desfășurare a  activității medicale. 

În cursul anului 2016, a fost încheiat contractul de furnizare, având ca obiect 
furnizare a 5 bucăți mașini de spălat, decontându-se suma de 69.960,00 lei. 

 

 “Ascensor persoane - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, 
comuna Runcu, Județul Gorj” 

 

În prezent, pacienții nedeplasabili sunt transportați la etajele inferioare sau 
superioare, la internare/externare sau pentru efectuarea de investigații, cu targa 
sau căruciorul pe scări de către personalul medical al spitalului.  

În turele II și III, transportul pacienților nedeplasabili pe scări constituie o 
problemă majoră, având în vedere faptul că în această perioadă, în unitate, rămâne 
doar personalul medical necesar pentru desfășurarea activității medicale și nu mai 
există personal disponibil din cadrul altor sectoare de activitate, pentru a ajuta la 
transportul pacienților. 

Angajarea brancardierilor necesari pentru desfășurarea acestei activități 
pentru cele 3 ture, deși constituie o soluție, nu se justifică datorită cheltuielilor de 
personal la nivelul unității, raportat la periodicitatea rulajului de pacienți. 

Necesitatea achiziționării ascensorului de persoane rezultă și din faptul că 
unitatea medicală dispune de o sală de kinetoterapie și o sală de recuperare 
respiratorie, amplasate la etajul III al clădirii, deplasarea pacienților greu 
deplasabili care necesită recuperare medicală respiratorie, făcându-se, din lipsa 
dotării cu ascensor de persoane, în aceleași condiții ca cele specificate anterior. 

În cursul anului 2016,  a fost elaborată documentația tehnico – economică – 
faza D.A.L.I., decontându-se suma de 4.535,00 lei, reprezentând valoarea 
serviciilor de proiectare finalizate și recepționate. 
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 “Conservarea, restaurarea, protejarea și promovarea ANSAMBLULUI 
ARHITECTURII POPULARE de la Curtișoara” 

 

Consiliul Județean Gorj a identificat oportunitatea finanțării, în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, a proiectului ,,Conservarea, 
restaurarea, protejarea și promovarea Ansamblului Arhitecturii Populare”. 

În cursul anului 2016, s-a decontat suma de 60,00 lei, reprezentând 
contravaloare taxe și avize. 

 

 “Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei 
memoriale Iosif  Keber” 

 

În scopul îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în vederea depunerii, spre 
finanțare, a proiectului ,,Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și 
culturală a Casei memoriale Iosif Keber”,  în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5. Îmbunătățirea mediului urban 
și  conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
Prioritatea de investiții:  5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural, prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 
2016, au fost prevăzute fondurile necesare, pentru realizarea documentaţiei 
tehnico-economice (expertiză tehnică, expertiză biologică, documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenţie și planul de marketing). 

Documentația tehnico-economică a fost finalizată și recepționată, proiectul 
fiind depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară: 5. Îmbunătățirea mediului urban și  conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții:  5.1 – 
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural, decontându-se, în anul 2016, suma de 56.595,00 lei, reprezentând 
valoarea serviciilor de proiectare și valoarea planului de marketing. 

 

B. CHELTUIELI CURENTE 

 

 “Reparaţii curente la învelitoarea din tablă a Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, strada Tudor Vladimirescu” 

 

Locația nr. 2 a Spitalului funcționează ca unitate sanitară și este amplasat în 
centrul orașului, în strada Tudor Vladimirescu, este construit în două etape și este 
tip monobloc. Partea veche a spitalului este formată dintr-o clădire din zidărie 
portantă, cu acoperiș din tablă, construită în anii 1950, în care funcționează 
secțiile ORL, Oftalmologie, precum și secțiile BFT, Medicală II, Farmacie și  
Medicină legală.  
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De la data construirii și până în prezent, acoperișul clădirii nu a suferit nici 
o intervenție majoră, motiv pentru care au apărut infiltrații de apă în saloane și 
holuri, fapt ce conducea la deteriorarea clădirii și, implicit, la afectarea actului 
medical. 

În anul 2016, s-au finalizat lucrările la obiectivul mai sus menționat, 
decontându-se suma de 19.502,00 lei, reprezentând diferența pentru lucrările 
contractate în anul 2015, conform contractului de lucrări nr. 8961/28.07.2015. 

 

 “Reparații curente - Înlocuire tâmplărie secția ginecologie, Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18” 

 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, s-a aprobat execuția 
lucrărilor de reparații curente – înlocuire tâmplărie exterioară la secția 
ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu din str. Progresului, nr. 18. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, în anul 2016, s-a încheiat contractul de 
lucrări nr. 3827 din 24.03.2016, având ca obiect execuția, finalizarea și 
întreținerea lucrării „Reparații curente - Înlocuire tâmplărie secția ginecologie, 
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, valoarea totală 
decontată fiind suma de 98.876,00 lei, lucrările fiind finalizate și recepționate. 

 

 „Reparații curente la secția neurologie și secția ginecologie – Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18” 

 

Pentru realizarea acestei lucrări, în anul 2015, s-a încheiat contractul de 
lucrări nr. 14550 din 10.11.2015, având ca obiect execuția, finalizarea și 
întreținerea lucrării „Reparații curente la secția neurologie și secția ginecologie – 
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, lucrările fiind 
finalizate și recepționate în cursul anului 2016, decontându-se suma de 2.489,00 
lei, reprezentând valoarea lucrărilor executate în 2016. 

 

 “Reparații curente la învelitoarea din tablă a Palatului Administrativ – corp 
nou” 

 

În prezent, la etajul II al clădirii Palatului Administrativ (corp nou) își 
desfășoară activitatea personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj. 

Acoperișul noii clădiri are șarpanta din lemn, învelitoare din tablă, cu 
scurgerea apelor pluviale prin conducte din fontă, mascate în construcție. 

Deoarece tabla are o vechime de 45 de ani, prin anumite porțiuni au avut loc 
infiltrații de apă în clădire, fapt ce a condus la deteriorarea clădirii (afectarea 
tavanelor, pereților, pardoselilor, instalații electrice etc.). 
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În cursul anului 2016, a fost încheiat contractul de lucrări, acesta fiind 
reziliat datorită faptului că executantul nu și-a îndeplinit obligațiile conform 
clauzelor contractuale, decontându-se suma de 11.856,00 lei reprezentând 
valoarea serviciilor  de proiectare finalizate și recepționate. 

 

 „Lucrări de reparații la sistemul de ventilație existent la clădirea în care 
funcționează bucătăria Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu, str. 
Progresului, nr. 18” 

 

Prin nota de fundamentare nr. 29230/23.09.2016, înregistrată la Consiliul 
Județean Gorj  sub nr. 11988/23.09.2016, Spitalul Județean de Urgență Târgu – Jiu, 
a solicitat devierea tubulaturii de gaze arse de la plitele de la bucătăria spitalului, 
precum și a ventilației existente la subsolul clădirii în care s-a amenajat spațiul 
administrativ. 

Pentru realizarea acestei lucrări, în anul 2016, s-a încheiat contractul de 
lucrări nr. 15532 din 13.12.2016, având ca obiect execuția, finalizarea și 
întreținerea lucrării „Lucrări de reparații la sistemul de ventilație existent la 
clădirea în care funcționează bucătăria Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu, 
str. Progresului, nr. 18”, fiind decontată suma de 28.705,00 lei, reprezentând 
valoarea lucrărilor finalizate și recepționate. 
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CAPITOLUL 2. DOMENIUL PRIVAT AL JUDEŢULUI GORJ 

  
 

Domeniul privat al Județului Gorj este alcătuit din bunuri mobile și imobile, 
intrate în proprietate prin modalitățile prevăzute de lege și supuse dispozițiilor de 
drept comun, dacă, prin lege, nu se prevede altfel. 

În cursul anului 2016, s-a continuat activitatea de evidenţă şi administrare 
a patrimoniului privat al Judeţului, în concordanţă cu prevederile legii şi atribuţiile 
stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj, în sarcina  personalului din aparatul 
propriu cu aceste responsabilităţi. 

Prin Dispoziţia nr. 242/04.10.2016, emisă de Ordonatorul principal de 
credite, Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, s-au constituit comisiile de 
inventariere a bunurilor ce fac parte din patrimoniul Consiliului Judeţean, având 
ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale judeţului, precum şi a bunurilor şi 
valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în 
vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale. 

Din procesele - verbale întocmite de către comisiile de inventariere, a 
rezultat faptul că, inventarierea generală a elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii s-a efectuat cu respectarea Ordinului Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii, cu modificările și completărilor ulterioare, verificându-se totodată şi modul 
de păstrare, depozitare şi conservare a bunurilor. 

În funcție de activitățile desfășurate de către entitățile subordonate 
Consiliului Județean Gorj, în domeniul privat se află bunuri în valoare de 
4.031.953,72 lei (clădiri și terenuri), astfel: 

 

Nr. 
crt 

Denumire instituţie  
Total (lei),  

din care: 
Clădiri Terenuri  

1 S.C. Parc Industrial Gorj S.A. 1.477.933.60 1.025.000,29 452.933,31 

2 Împrejmuire - Casa Gănescu 18.570.00 18.570.00 0,00 

3 Casa Tismana 637.499,86 637.499,86 0,00 

4 C.S.C.C.D. Novaci 794.310,79 559.733,45 234.577,34 

5 Consiliul Local Novaci 912.070,34 560.548,83 351.521,51 

6 Centrul Militar Județean 86.498,02 86.498,02 0,00 



43 

 

7 S.J.G.D.A.S. GORJ 26.596,28 25.276,20 1.320,08 

8 Magazie Iezureni- C.J. GORJ 78.474,83 78.474,83 0,00 

 TOTAL 4.031.953,72 2.991.601,48 1.040.352,24 

 

Totodată, au fost verificate amplasamentele clădirilor, starea lor și a fost 
întocmit inventarul bunurilor aflate în domeniul privat al Județului Gorj. 
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CAPITOLUL 3. ANALIZA ACTIVELOR TOTALE 

 

ACTIVELE sunt evidenţiate în Grupa A din activul bilanţului contabil şi sunt 
structurate în active necurente şi active curente, totalul soldurilor însumând, la 
data raportării, o valoare de 1.054.260.394 lei, cu 42.727.944 lei mai mult faţă de 
31.12.2015. 

 Activele necurente înregistrează un total la sfârşitul lunii decembrie 2016 
de 909.690.368 lei, cu 35.051.515 lei mai mult faţă de 31.12.2015, reprezentând: 

 Active fixe necorporale (ct.205+ct.208+ct.233-ct.280) = 3.893.625 lei, 
soldul fiind influenţat faţă de 31.12.2015 cu o descreştere totală de 1.064.423 lei, 
influențele pe conturile contabile componente fiind astfel:  

 contul 203 ”Cheltuieli de dezvoltare” nu prezintă influențe, soldul la finele 
perioadei fiind la fel cu soldul inițial, respectiv în sumă de 606.900 lei; 

 contul 205 „Concesiuni, brevete, licenţe” prezintă un sold în sumă de 
166.656 lei, nefiind influențat față de soldul inițial; 

 contul 208 „Programe informatice”, a fost influențat în cursul anului prin 
creșterea cu suma de 157.376 lei, ca urmare a achiziționării programului 
de recensământ al circulației în valoare de 148.329 lei, realizarea 
auditului energetic la Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Târgu 
– Jiu în sumă de 6.650 lei și implementarea etapei a II-a de supraveghere 
ISO 9001:2008 în sumă de 2.397 lei, precum şi descreșterea cu suma de 
10.662 lei, rezultată în urma procedurii de casare a activelor fixe 
necorporale (softuri) ce îndeplineau condițiile de casare, sume ce sunt 
reflectate în Anexa 35a la situaţiile financiare la 31.12.2016; 

 contul 280 ”Amortizări privind activele fixe necorporale”, al cărui sold la 
01.01.2016, în sumă de 646.755 lei, a fost majorat cu suma de 1.221.800 
lei reprezentând amortizarea activelor fixe necorporale înregistrată în 
anul 2016 și diminuat cu suma de 10.663 lei, reprezentând amortizarea 
activelor fixe necorporale casate în cursul anului 2016;  

 Instalaţii tehnologice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale (ct.213+ct.214-ct.281) = 8.924.315 lei, 
cu o creştere de 3.780.992 lei faţă de soldul la 31.12.2015, determinată astfel: 

 creşterea soldului contului 213 ”Instalaţii tehnologice, mijloace de 
transport, animale, plantaţii”, cu suma de 3.355.407 lei faţă de 
31.12.2015, determinată, pe de o parte, de creşterea cu suma de 
4.544.507 lei, ca urmare a achiziţionării unor dotări (aparatură medicală 
și instalații de aer condiționat) pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-
Jiu în sumă de 1.019.808 lei, cu suma de 16.097 lei, ca urmare a 
procedurii de reevaluare a activelor fixe prin majorarea valorii acestora, 
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precum și majorarea prin înregistrarea valorii instalațiilor realizate în 
cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea 
ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”, prin scoaterea din 
valoarea clădirii, în sumă de 3.508.602 lei, iar, pe de altă parte, de 
diminuarea soldului contului 213 cu suma de 1.189.100 lei, determinată 
de: diferențele rezultate în urma procedurii de reevaluare, în sumă de 
145 lei, scoaterea din evidenţa contabilă a mijloacelor fixe casate în 
valoare de 14.969 lei, de transferarea cu titlul gratuit a unui generator 
electric către Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, 
comuna Runcu în sumă de 67.332 lei,  a unui autoturism în sumă de 
43.380 lei și a autocarului cu remorcă în sumă de 1.063.274 lei către 
Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”, transferurile cumulând 
un total de 1.173.986 lei; 

 creşterea ajustării de valoare (amortizarea) a activelor fixe corporale 
înregistrate în contul contabil 28103 ”Amortizarea instalaţiilor tehnice, 
mijloacelor de transport, animale şi plantaţii” cu suma de 588.154 lei, 
reprezentând înregistrarea amortizării calculată în anul 2016, diminuată 
cu suma de 1.020.019 lei reprezentând amortizarea aferentă activelor 
fixe scoase din evidenţă;  

 majorarea soldului contului 214 „Mobilier, aparatură birotică, 
echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe 
corporale”, cu suma de 306.299 lei față de 31.12.2015, determinată, pe 
de o parte, de creșterea cu suma de 352.723 lei, ca urmare a diferențelor 
rezultate în urma procedurii de reevaluare în sumă de 4.467 lei, 
achizițiilor efectuate în cursul anului 2016 în sumă de 89.700 lei 
(imprimantă Laser color A3 Canon pentru Centrul Militar Județean în 
sumă de 21.300 lei, o stație grafică și două servere DELL POWER EDGE 
în sumă de 44.400 lei, pentru activitatea proprie a Consiliului Județean, 
precum și două uși automate în sumă de 24.000 lei pentru Spitalul 
Județean de Urgență Tg-Jiu), aparatură primită cu titlul gratuit în sumă 
de 31.034 lei, alte majorării în sumă de 227.522 lei (mobilierul, 
aparatura medicală, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 
materiale realizate prin proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și 
echiparea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”), precum 
şi prin diminuarea, cu suma totală de 46.423 lei, ca urmare a realizării 
procedurii de casare şi scoaterea din folosinţă a unor instalaţiilor tehnice 
în sumă de 45.721 lei, precum şi cu diferențele rezultate în urma 
procedurii de reevaluare în sumă de 702 lei, influenţe ce se reflectă  în 
situațiile financiare la data de 31.12.2016; 

 majorarea ajustării de valoare (amortizarea) a activelor fixe corporale 
înregistrate în contul contabil 281 cu suma totală de 312.580 lei, 
determinată de înregistrarea amortizării aferentă anului 2016 în sumă 
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de 358.300 lei, diminuată cu suma de 45.720 lei, sumă ce reprezintă 
amortizarea bunurilor casate; 

 Terenuri şi clădiri (ct.211+ct.212+ct.231-ct.281) – prezintă un sold în 
valoare de 894.000.905 lei, cu o creştere de 31.884.491 lei faţă de 31 decembrie 
2015, determinată de: 

 contul 211 „Terenuri”- prezintă o creştere totală de 447.217 lei faţă de 
31.12.2015, fiind determinată de creşterea cu suma de 448.653 lei, 
reprezentând diferențe rezultate prin procedura de reevaluare a unor 
terenuri în sumă de 230.843 și teren primit cu titlul gratuit de la 
Municipiul Târgu - Jiu, aferent clădirii primite de la OMV Petrom, în sumă 
de 217.810 lei, precum şi prin diminuarea cu suma totală de 1.436 lei, 
reprezentînd diferențe din reevaluare; 

 contul 212 „Construcţii”- a înregistrat o creştere de 34.725.133 lei faţă de 
soldul iniţial, determinată  de:  

- creşterea valorii construcţiilor din domeniul privat cu suma de 18.698 lei, 
reprezentând diferențe rezultate în urma procedurii de reevaluare, 
diminuată  cu suma de 26.513 lei, reprezentând, de asemenea, diferențe 
din reevaluarea activelor fixe; 

- creșterea ajustării amortizării construcțiilor din domeniul privat cu suma 
de 60.968 lei, reprezentând amortizarea calculată în anul 2016, astfel 
încât la data raportării înregistra un sold de 578.231 lei; 

- creşterea valorii construcţiilor din domeniul public cu suma de 34.732.949 
lei față de soldul inițial, influențele fiind astfel detaliate:  

 majorarea cu suma totală de 40.744.883 lei, din care: diferențe rezultate 
din reevaluarea construcțiilor în sumă de 10.794.360 lei, transferuri 
primite cu titlul gratuit în sumă de 1.224.084 lei, reprezentând preluarea 
valorilor investițiilor realizate de către Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă la imobilele - clădiri din patrimoniul Județului Gorj pe care le 
are în administrare, în sumă de 230.273 lei și clădirea primită cu titlu de 
sponsorizare de la OMV Petrom, în sumă de 993.811 lei, precum și 
creșterea cu suma de 28.726.439 lei, reprezentând valoarea obiectivelor 
de investiții realizate pe drumurile județene, în sumă de 27.527.177 lei și 
obiectivelor de investiții realizate asupra clădirilor, în sumă de 1.199.262 
lei, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor; 

 diminuarea valorii construcțiilor din domeniul public cu suma de 
6.011.934 lei, determinată prin diferențele din reevaluarea clădirilor în 
sumă de 39.875 lei, transferuri cu titlul gratuit în sumă de 1.645.037 lei, 
respectiv darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 
a clădirii pentru Radiologie (din str. Unirii, nr. 56) în sumă de 430.844 lei, 
precum și transmiterea valorii obiectivelor de investiții executate în 
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cursul anului de către Consiliul Județean la clădirile în care funcționează 
Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu, în sumă de 1.098.808 lei, trecute 
pe active fixe în baza proceselor verbale de recepție la terminarea 
lucrărilor, transmiterea bunurilor – containere – în sumă de 100.455 lei 
ca aport la capitalul social al Intreprinderii de Drumuri și Poduri S.A. Gorj, 
precum și încetarea dreptului de administrare asupra imobilului ”Casa 
Moangă Pleșoianu” către Comuna Săcelu (titularul dreptului de 
proprietate), în sumă de 14.930 lei, precum și prin diminuarea valorii 
clădirilor cu valoarea instalațiilor în sumă de 3.508.602 lei și a 
mobilierului în sumă de 227.522 lei, explicitate la contul 213 ”Instalaţii 
tehnologice, mijloace de transport, animale, plantaţii”, dar și a obiectelor 
de inventar în sumă de 484.012 lei, realizate în cadrul proiectului 
”Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului 
Județean de Urgență Tg-Jiu”, precum și diminuarea cu suma de 106.886 
lei, din care 100.455 lei reprezentând valoarea bunurilor – containere și 
6.432 lei ce reprezintă situații de lucrări neexecutate în cadrul unor 
investiții pe drumurile județene, toate aceste influenţe regăsindu-se în 
situațiile financiare la data de 31.12.2016; 

 contul 231 ”Active fixe în curs de execuție ” a înregistrat o descreştere de 
3.226.891 lei faţă de soldul iniţial, influenţată de decontările efectuate 
pentru investiţiile în curs de execuție, în sumă de 26.813.226 lei şi 
diminuarea activelor fixe în curs de execuţie cu suma de 30.040.118 lei, 
ca urmare a înglobării valorii în valoarea activelor fixe a investiţiilor 
finalizate, pe baza proceselor verbale de recepţie;  

Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.260) 
– prezintă un sold de 2.871.523 lei, cu 450.455 lei mai mare faţă de 31.12.2015, 
ca urmare a majorării  capitalului social la Intreprinderea de Drumuri şi Poduri 
Gorj S.A., cu suma de 100.455 lei, prin aportul în natură cu bunurile - containere, 
precum și majorarea capitalului social la S.C. Parc Industrial S.A. cu suma de 
350.000 lei. 
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Activele curente înregistrează la data de 31.12.2016 un sold de 144.570.026 
lei, cu 7.676.429 lei mai mult faţă de soldul la 31.12.2015,  reprezentând: 

 Stocuri (ct.302+ct.303) – total sold la 31.12.2016 de 2.418.367 lei, cu o 
creştere de 505.288 lei faţă de 31.12.2015,  determinată de descreşterea stocului 
materialelor consumabile cu 40.195 lei, de creşterea cu suma de 545.483 lei a 
stocului obiectelor de inventar, determinată, pe de o parte,  de intrarea de obiecte 
în sumă de 672.029 lei (monitoare, imprimante, calculatoare de birou, precum și 
obiecte de inventar preluate din contul 212) şi ieşirea unor obiecte de inventar în 
sumă de 126.546 lei, din care: prin procedura de casare, în sumă de 126.086 lei şi 
prin transfer cu titlul gratuit, în sumă de 460 lei, la Ansamblul Artistic Profesionist 
”Doina Gorjului”; 

  Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări – prezintă 
la data de 31.12.2016 un sold în sumă de 110.603.091 lei,  cu 14.155.365 lei mai 
mult faţă de soldul la data de 31.12.2015, compus din soldul conturilor: 461 – 
„Debitori”, cu suma de 130.540 lei, ce reprezintă debitele datorate pentru utilităţi 
de către instituţiile ce-şi desfăşoară activitatea în Palatul Administrativ, în valoare 
de 4.191 lei, creanţă CAS – un sold debitor în sumă de 540 lei, ce reprezintă 
contravaloarea certificatelor medicale aferente lunii decembrie 2016, suma de 
114.662 lei stabilită în sarcina S.C. SECOL S.A. pentru lucrări neexecutate și suma 
de 11.148 lei datorată de societatea BEN-BEN S.R.L., precum și contul 48109 „Alte 
decontări” în sumă de 110.472.551 lei, reprezentând soldul plăţilor nete de casă 
efectuate din bugetul local în anul curent de instituţiile de subordonare locală; 

 Creanţe bugetare prezintă, la data de 31.12.2016, un sold debitor în sumă 
de 34.122 lei, reprezentând sume datorate de primării aferente cotei de 40% din 
valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport cu masa totală de peste 40 
tone; 

 Total disponibilităţi – prezintă un sold de 31.514.446 lei, cu o creştere de 
11.138.774  lei faţă de soldul la 31.12.2015, componenţa fiind următoarea: 

 conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5213+ct.5221+ct.550+ct.552) – 
31.445.427 lei total, din care:  

- contul 52101 „Disponibil al bugetului local” – 0 lei,  

- contul 52103 „Rezultatul execuţiei bugetare” – 25.931.040 lei; 

- contul 550.01 „Donaţii” – 196 lei; 

- contul 55200 „Disponibil pentru sume mandat – garanţii de participare la 
licitaţii” – 11.000 lei;  

 contul 515 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile” – 5.503.191 
lei; 
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 alte valori, avansuri de trezorerie - total sold 51.556 lei, evidenţiată în 
contul 532 – „Alte valori”, din care ct. 5320100 „Timbre fiscale şi poştale” 
– 4.528 lei şi ct. 5320400 „Bonuri valorice de carburanţi” – 47.028 lei; 

 Conturi la instituţii de credit (ct.5121+ct.5124+ct.517+ct.550) – prezintă 
la data raportării sold în sumă de 17.463 lei, din care: 

- contul 5120102 „Conturi la bănci în lei” – 1.722 ei; 

- contul 5120400 „Conturi la bănci în valută” - 17 lei; 

- contul 5170100 ”Disponibil din împrumuturi interne” – 598 lei; 

- contul 5500102 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială” reprezentând 
garanţii gestionare – 15.126 lei. 

 
 

În cursul anului 2016, s-a asigurat continuitatea activității de evidență și 
gestionare a patrimoniului public și privat al Județului Gorj, în concordanță cu 
prevederile legale privind competențele ce revin autorității administrației publice 
de la nivel județean cu privire la gestionarea bunurilor proprietate publică sau 
privată a județului, precum și cu atribuțiile ce revin în sarcina serviciilor din cadrul  
aparatului de specialitate.  

Conform prevederilor legale în vigoare, activele fixe corporale se 
reevaluează în scopul determinării valorii juste a acestora, la data bilanţului 
financiar anual, ţinându-se seama de inflaţia anuală, utilitatea bunului, starea 
fizică a acestuia şi de preţul pieţii, atunci când valoarea contabilă diferă 
semnificativ de valoarea justă.      

Conform prevederilor O.G. nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 22 , ” activele fixe corporale de natura construcţiilor şi 
terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o 
dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul 
instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în 
vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la 
finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.”  

Astfel, pentru reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
U.A.T. – Județul Gorj, prin Dispoziția nr. 41/11.01.2016, emisă de Ordonatorul 
principal de credite – Președintele Consiliului Judeţean Gorj, s-au constituit 
comisii formate din persoane cu pregătire corespunzătoare economică, tehnică și 
juridică în domeniu, care să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică 
şi morală, utilitatea şi valoarea de piaţă a acestora. 

Acţiunea de reevaluare a activelor fixe corporale s-a desfăşurat în deplină 
concordanţă şi cu deplina respectare a prevederilor actelor normative în vigoare, 
situaţiile diferenţelor din reevaluarea activelor fixe corporale fiind transmise 
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serviciului financiar – contabilitate pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a 
unității și actualizarea valorii elementelor patrimoniale respective în situaţiile 
financiare anuale ale anului în care s-a efectuat reevaluarea. 

Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, toate bunurile 
aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. În 
conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, 
republicată, inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii deținute trebuie efectuată cel puțin o dată în cursul 
exercițiului financiar. 

În acest sens, s-au urmărit mișcările intervenite asupra inventarelor 
domeniului public și privat al Județului Gorj, iar în conformitate cu prevederile 
stabilite prin hotărârile Consiliului Județean Gorj, s-au actualizat datele de 
identificare ale imobilelor (suprafețe construcții și terenuri) din Anexa 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului 
Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, dar și ale celor 
din domeniul privat al județului, după realizarea documentațiilor cadastrale.  

Prin Dispoziţia nr. 242/04.10.2016, emisă de Ordonatorul principal de 
credite – Președintele Consiliului Judeţean Gorj, s-au constituit comisiile de 
inventariere a bunurilor ce fac parte din patrimoniul Judeţului Gorj, având ca scop 
principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii deținute, precum şi a bunurilor şi valorilor 
deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea 
întocmirii situaţiilor financiare anuale. 

Din procesele - verbale întocmite de către comisiile de inventariere, a 
rezultat faptul că inventarierea generală a elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii s-a efectuat cu respectarea Ordinului Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii, cu modificările și completările ulterioare, verificându-se, totodată, şi 
modul de păstrare, depozitare şi conservare a bunurilor, neînregistrându-se 
diferențe cantitative sau valorice în acest sens. 

Astfel, în urma operării tuturor modificărilor intervenite asupra imobilelor 
din domeniul public şi domeniul privat al judeţului Gorj, au rezultat următoarele 
valori: 
 

 Valoarea domeniului public = 197.153.681,73 lei, din care:                       

- valoarea terenurilor = 32.572.036,12 lei; 

- valoarea clădirilor = 160.586.762,55 lei; 

- valoare plantaţie conifere = 27.126,06 lei; 

- valoare investiții Județului Gorj = 3.967.757,01 lei. 
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 Valoarea domeniului privat =  4.031.953,72 lei, din care: 

- valoarea terenurilor = 1.040.352,24 lei; 

- valoarea  clădirilor = 2.991.608,48 lei. 

 

În vederea eficientizării activităţii, ordonatorul de credite a stabilit norme 
proprii privind circuitul documentelor, persoanele împuternicite să efectueze 
operaţiunile legale de angajare, lichidare, ordonanţare şi plata cheltuielilor, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor s-a efectuat în limita 
creditelor bugetare aprobate, nu s-a înregistrat refuz de viză de control financiar 
preventiv propriu, cheltuielile efectuându-se cu respectarea avizului de legalitate 
al serviciului de specialitate juridic. 

 

Amortizarea, la activele fixe corporale şi necorporale, s-a înregistrat lunar, 
începând cu luna următoare dării în folosinţă sau punerii în funcţiune a activului, 
utilizându-se metoda amortizării liniare. 

 

Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei și 
performanţei financiare, precum şi a rezultatului patrimonial. Elementele  
cuprinse în situațiile financiare raportate la data de 31.12.2016, au respectat 
prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  și prevederile OMFP nr. 1917/2005 privind normele 
metodologice de organizare și conducere a contabilităţii instituțiilor publice. 

 

Prin politicile economice și bugetare avute în vedere la întocmirea situațiilor 
financiare la data de 31.12.2016, precum și la întocmirea Raportului privind 
situaţia gestionării bunurilor care aparțin domeniului public şi privat al Judeţului 
Gorj pe anul 2016, s-a urmărit: 

- asigurarea de informaţii relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea 
deciziilor; 

- credibilitate, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial şi poziţia 
financiară a instituţiei publice, sunt neutre, sunt prudente şi complete. 

 

Faţă de cele prezentate, putem spune că, în anul 2016, gestionarea bunurilor 
care aparțin domeniului public şi privat al Judeţului Gorj s-a realizat în mod 
corespunzător şi legal, asigurându-se, prin Direcţia Tehnico–Economică, 
Dezvoltare Regională și Relații Externe și Direcția Juridică și Dezvoltarea 
Capacității Administrative, în colaborare cu celelalte direcţii din cadrul aparatului 



52 

 

de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, administrarea şi păstrarea 
corespunzătoare a acestora, gestionarea optimizată a resurselor financiare, 
materiale, patrimoniale şi umane în condiţii de legalitate, oportunitate, eficienţă şi 
economicitate, respectarea principiilor economice de gestionare, evidenţă, 
evaluare şi exploatare patrimonială, potrivit cărora bunurile din domeniul public 
sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile, iar cele din domeniul privat sunt 
supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
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