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

HOTĂRÂRE 
privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu,  

comuna Runcu, județul Gorj, a rezultatelor obiectivului de investiție „Ascensor persoane”,  
achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj 

 
Consiliul Județean Gorj, 
Având în vedere:  
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;  
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și Relații Externe; 
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;  
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 80 din 26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiție „Ascensor persoane – Spital de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj; 
- Contractul de dare în administrare nr. 5011/2015 încheiat între U.A.T. – Județul Gorj și Spitalul de Pneumoftiziologie 
Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj;  
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 13555 din 30.10.2017 a obiectivului de investiție „Ascensor 
persoane”, acesta având o valoare de 271.167,33 lei; 
- Referatul nr. 14609/20.11.2017 întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare regional și relații externe; 
- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. (b), (c) și (d), alin. 4, lit. (a), alin. 5, lit. (a), pct. 2, art. 119, art. 121, art. 123, alin 1 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;   
- Prevederile art. 858, art. 860, alin. 1 și 2, art. 861 – (3), art. 863, lit. f) și art. 867 – 870, 874, 875  din NCC;  
În baza prevederilor art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă darea în administrare  Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj a 
rezultatelor obiectivului de investiție „Ascensor persoane”, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj, 
având datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre. 
Art. 2. Darea în administrare a rezultatelor obiectivului de investiție „Ascensor persoane”, prevăzut la art.1, se va realiza 
prin contract de dare în administrare încheiat între U.A.T. – Județul Gorj şi Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor 
Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj. 
Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj, să semneze, în numele și pe seama Județului Gorj, 

contractul de dare în administrare. 

Art. 4. Dreptul de dispoziție asupra bunului dat în administrare, aparține în exclusivitate Consiliului Județean Gorj, în 

exercitarea calității de titular al dreptului de proprietate publică. 

Art. 5. Predarea - preluarea în administrare a rezultatelor obiectivului de investiție „Ascensor persoane” se va face prin 

protocol de predare-primire, în termen de 30 zile de la data aprobării prezentei hotărâri. 

Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj și Spitalului de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj. 

          (2) Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Gorj. 

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

                       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
Nr.__________,  

 adoptată în şedinţa din __________2017   
          cu un număr de _______________ voturi 

din totalul numărului de consilieri 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                              ANEXA  
la H.C.J. Gorj nr. _____ din _______ 2017 

                                                                                                   
  

DATE DE IDENTIFICARE  
a rezultatelor obiectivului de investiție „ Ascensor persoane”, achiziționat de Consiliul Județean Gorj din bugetul 
propriu, propus spre dare în administrare Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, 

județul Gorj 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
obiectiv 

investiție: 

Nr. 
buc 

Persoana 
juridica de la 

care se 
transmite în 
administrare 

imobilul 

Persoana juridica 
la care se 

transmite în 
administrare 

imobilul 

Caracteristici 
tehnice 

Anul 

dobândirii 

 

Valoare – lei 

cu TVA 

1. Ascensor 
persoane 

 
1 

UAT – 
Județul Gorj 
prin Consiliul 

Județean 
Gorj 

Spitalul de 
Pneumoftiziologie 

Tudor 
Vladimirescu, 

comuna Runcu, 
județul Gorj 

Echipament 
tehnologic și 
funcțional cu montaj 
– LIFT, cu următorii 
parametrii: 
- 4 stații; 
- acționare 
hidraulică; 
- sarcină minimă 
675 kg (13 pers); 
- panou comandă 
inox; 
- displey cu afișarea 
poziției cabinei și a 
sensului de 
deplasare la etajul 
principal;  
- podea acoperită 
cu PVC antiseptic. 
 
Lucrări amenajare 
ascensor: 
 
Lucrări instalații 
electrice: 
 
Taxe și avize: 
 
Servicii proiectare: 
 
Servicii dirigenție 
șantier:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 

109.718,00 lei; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

135.379,20 lei; 
 
   

  9.506,61 lei; 
      

1.065,51 lei; 
 

   13.839,00 lei; 
 
     

     1.659,00 lei; 

 TOTAL      271.167,33 lei 

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

                       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
 
 
 



U.A.T. – JUDEȚUL JORJ – CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 la proiectul de hotărâre privind darea în administrare Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu,  
comuna Runcu, județul Gorj, a rezultatelor obiectivului de investiție „Ascensor persoane”,  

achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj 
 

 
 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune darea în administrare Spitalului de Pneumoftiziologie 
Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj, a rezultatelor obiectivului de investiție „Ascensor persoane”, 
achiziţionat de Consiliul Judeţean Gorj prin bugetul propriu. 

La baza achiziției bunului - „Ascensor persoane” a stat Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 80 din 
26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Ascensor 
persoane – Spital de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj”, în baza solicitării 
acestei unităţi sanitare. 

Realizarea obiectivului de investiție „Ascensor persoane” imperios necesar Spitalului de 
Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj”, pentru a duce la îndeplinire condițiile de 
prelungire a autorizației sanitare de funcționare, deservește pacienţii nedeplasabili ce sunt transportaţi, la etajele 
inferioare sau superioare, la internare/externare sau pentru efectuarea de investigaţii, cu targa sau căruciorul pe 
scări, de către personalul medical al spitalului. În turele II şi III, transportul pacienţilor nedeplasabili pe scări 
constituia o problemă majoră, având în vedere faptul că, în timpul acestora, în unitate rămâne doar pesonalul 
medical necesar pentru desfășurarea activităţii medicale şi nu mai există personal disponibil din cadrul altor 
sectoare de activitate, în special bărbaţi, pentru a ajuta la transportul pacienţilor. 

Achiziţionarea unui ascensor de persoane, se impunea și datorită faptului că unitatea medicală dispune 
de o sală de kinetoterapie, în curs de finalizare, în regie proprie, aflându-se şi amenajarea unei săli de 
recuperare respiratorie, amplasată la etajul III al clădirii, transportul pacienţilor greu deplasabili care necesită 
recuperare medicală respiratorie, făcându-se, din lipsa dotării cu ascensor de persoane, în aceleaşi condiţii ca 
cele menționate anterior. 

Având în vedere cele menționate, Consiliul Județean Gorj a procedat, după aprobarea indicatoriilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Ascensor persoane”, prin Hotărârea nr. 80/26.10.2016, la 
achiziționarea lucrărilor necesare pentru realizarea acestui obiectiv. 

Prin procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 13555/30.10.2017, a obiectivului de investiție „Ascensor 
persoane”, s-a aprobat punerea în funcțiune a acestui ascensor. 

Astfel, pentru a asigura buna funcționare și întreținerea ascensorului pentru persoane ce deservește 
pacienții Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, unitate medicală ce are în administrare imobilul din 
comuna Runcu, județul Gorj, prin contract de dare în administrare, se impune darea în administrare a acestui 
bun mobil, către spital, în aceleași condiții prevăzute prin contractul de dare în administrare nr. 5011/2015. 

Dreptul de dispoziție asupra bunului dat în administrare, aparține în exclusivitate Consiliului Județean 
Gorj, în exercitarea calității de titular al dreptului de proprietate publică şi privată. 

Prin raportare la precizările de ordin juridic și situația de fapt prezentată, propun adoptarea proiectului 
de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, 
județul Gorj, a rezultatelor obiectivul de investiție „Ascensor persoane”, achiziționat din bugetul propriu al 
Consiliului Județean Gorj, în forma prezentată.  
 
 

INIȚIATOR, 
PREŞEDINTE 

Cosmin – Mihai Popescu 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 



DIRECȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI RELAȚII EXTERNE 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind darea în administrare Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, 

comuna Runcu, județul Gorj, a rezultatelor obiectivului de investiție „Ascensor persoane”, achiziționat din bugetul 
propriu al Consiliului Județean Gorj 

 
        

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă darea în administrare Spitalului de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj, a rezultatelor obiectivului de investiție 

„Ascensor persoane” achiziționat de Consiliul Judeţean Gorj prin bugetul propriu. 

Realizarea obiectivului de investiție „Ascensor persoane” imperios necesar Spitalului de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj”, pentru a duce la îndeplinire condițiile de 

prelungire a autorizației sanitare de funcționare, deservește pacienţii nedeplasabili ce sunt transportaţi, la etajele 

inferioare sau superioare, la internare/externare sau pentru efectuarea de investigaţii, cu targa sau căruciorul pe 

scări, de către personalul medical al spitalului. În turele II şi III, transportul pacienţilor nedeplasabili pe scări 

constituia o problemă majoră, având în vedere faptul că, în timpul acestora, în unitate rămâne doar pesonalul 

medical necesar pentru desfășurarea activităţii medicale şi nu mai există personal disponibil din cadrul altor 

sectoare de activitate, în special bărbaţi, pentru a ajuta la transportul pacienţilor. 

La baza achiziției bunului - „Ascensor persoane” a stat Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 80 din 

26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Ascensor 

persoane – Spital de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj”, în baza solicitării 

acestei unităţi sanitare. 

Prin procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 13555/30.10.2017, a obiectivului de investiție „Ascensor 

persoane”, s-a aprobat punerea în funcțiune a acestui ascensor. 

Astfel, pentru a asigura buna funcționare și întreținerea ascensorului pentru persoane ce deservește 

pacienții Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, unitate medicală ce are în administrare imobilul din 

comuna Runcu, județul Gorj, prin contract de dare în administrare, se impune darea în administrare a acestui 

bun mobil, către spital, în aceleași condiții prevăzute prin contractul de dare în administrare nr. 5011/2015. 

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

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

123, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

- Prevederile art. 858, art. 860, alin. 1 și 2, art. 861 – (3), art. 863, lit. f) și art. 867 – 870, 874, 875  din 

NCC;  

- Prevederile art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere şi actele administrative: 

- Contractul de dare în administrare nr. 5011/2015 încheiat între U.A.T. – Județul Gorj și Spitalul de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj;  

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 13555 din 30.10.2017 a obiectivului de 

investiție „Ascensor persoane” cu o valoare de 271.167,33 lei, 

 

 apreciem că, proiectul de hotârâre privind darea în administrare Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor 

Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj, a rezultatelor obiectivului de investiție „Ascensor persoane”, 



achiziționat prin bugetul propriu al Consiliului Judean Gorj, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV,                                     DIRECTOR EXECUTIV,        
Stricescu  Daniela                                                                            Marcău   Costel                                                            
             
 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,                           
Cimpoieru Cornel – Lucian  

 
 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,                           
Bajmatără George – Cosmin  
                    
             
 ŞEF SERVICIU,        
 Evidenţă patrimoniu, monitorizare proiecte             
 şi servicii comunitare de utilităţi publice       
 Florescu Maria Liliana  
 
 
ŞEF SERVICIU,        
Investiţii Publice      
Găucă Elena Letiţia        


