
ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor 

Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect  

 

PROIECT „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Operațiunea B - Clădiri publice 

Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ȘI POR/2016/3/3.1/B/1/BI 

 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

 Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnico-Economice, Dezvoltare Regională și Relații Externe și 

al Direcției juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

 Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

 Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

 Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului; 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 176 din 17.10.2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Gorj nr. 171 din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție 

„Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – locaţia str. Tudor Vladimirescu”; 

 Prevederile Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 

(cu modificările și completările ulterioare), respectiv Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare 

a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI și 

POR/2016/3/3.1/b/1/BI, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice; 

 Scrisoarea privind finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară, emisă de Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia sub nr. 20346/14.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14317 

din 14.11.2017 

 Scrisoarea privind finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității,  emisă de 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia sub nr. 17777/18.10.2017, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 13091/18.10.2017; 

 Scrisoarea de clarificare nr. 4 privind demararea etapei de precontractare, emisă de Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia sub nr. 20498/15.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 14437 din 16.11.2017; 

 prevederile Instrucțiunii M.D.R.A.P.F.E. nr. 46 din 26.06.2017 privind procesul de evaluare, selecție și 

contractare pentru apelurile lansate prin MYSMIS; 

 Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Prevederile art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE 

 

ART 1. Se aprobă proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – locația str. 

Tudor Vladimirescu” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI 

ȘI POR/2016/3/3.1/B/1/BI. 

 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu 

Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, în cuantum de 21.162.108,70 lei (inclusiv TVA). 

 



ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. – Județul Gorj, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.781.939,53 

lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – 

locația str. Tudor Vladimirescu”. 

 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea 

energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu general al Județului Gorj. 

 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ 

decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

ART 6. Se împuternicește Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj, să semneze toate actele 

necesare şi contractul de finanțare în numele U.A.T.-Județul Gorj. 

 

ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Gorj, în vederea ducerii la îndeplinire de 

către Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj. 

 

ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Gorj şi va fi 

publicată pe site-ul propriu al Consiliului Județean Gorj www.cjgorj.ro. 

 

 

 
PREŞEDINTE,                                              CONTRASEMNEAZĂ:  

      Cosmin-Mihai Popescu                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.____________ 

Adoptată în ședința din 28.11.2017 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

  

http://www.cjgorj.ro/


R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 

2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret, cele provenite din 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). 

 

Obiectivul general al POR 2014-2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătățirea 

condițiilor de viață ale comnitățiilor locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor 

infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod 

eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asmilare a progresului tehnologic. 

 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 

- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice din 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, finanțează investiții ce vizează îmbunătățirea izolației termice 

a clădirilor, a șarpantelor și învelitoarelor; introducerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru preparare, 

distribuție și utilizare agent termic; utilizarea resurselor regenerabile de energie; implementarea sistemelor de 

management energetic . 
 

Prin acest proiect de hotărâre, se propune aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, proiect 

ce a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 

/2016/3/3.1/B/1/7Regiuni, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea B - Clădiri Publice. 

 

Prin Scrisoarea, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia sub nr. 20346 din 14.11.2017, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14317/14.11.2017 am fost notificați asupra finalizării etapei de 

evaluare tehnică și financiară pentru proiectul cod SMIS 110328, cu titlul „Reabilitarea energetică a Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, precum și că, în urma evaluării, proiectul 

mai sus menționat a obținut un punctaj de 89 puncte. Durata de implementare a proiectului este de 33 luni, de la 

semnarea contractului de finanțare. 

 

De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia prin Scrisoarea de clarificare 4, emisă sub nr. 

20498/15.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14437/16.11.2017, ne comunică demararea etapei 

contractuale pentru proiectul cod SMIS 110328, cu titlul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”. Astfel, în vederea încheierii contractului de finanțare 

pentru proiectul cod SMIS 110328, cu titlul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-

Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” este necesară aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

implementarea acestuia. 

 

Față de cele expuse, valoarea totală a proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-

Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, supus adoptării este de 21.162.108,70 lei (inclusiv T.V.A), din care 

contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 3.781.939,53 lei (inclusiv T.V.A), din care:  

- contribuția la cheltuieli eligibile – 354.697,33 lei, inclusiv T.V.A; 

- contribuția la cheltuieli neeligibile – 3.427.242,20 lei, inclusiv T.V.A. 

 

Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor 

legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. 

 

INIȚIATOR PROIECT 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECȚIA TEHNICO – ECONOMICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ  

ȘI RELAȚII EXTERNE 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

- prevederile art. 91, alin. (3), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-

socială a județului, consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de interes județean; 

- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu 

modificările și completările ulterioare), respectiv Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor 

în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI și POR/2016/3/3.1/b/1/BI, Axa Prioritară 

3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice; 

- prevederile Instrucțiunii M.D.R.A.P.F.E. nr. 46 din 26.06.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare 

pentru apelurile lansate prin MYSMIS; 

- Scrisoarea privind finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Vest Oltenia sub nr. 20346/14.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14317 din 14.11.2017; 

- Scrisoarea privind finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității,  emisă de Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia sub nr. 17777/18.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 13091/18.10.2017; 

- Scrisoarea de clarificare nr. 4 privind demararea etapei de precontractare, emisă de Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia sub nr. 20498/15.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14437 din 

16.11.2017. 

 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice din 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, finanțează investiții ce vizează îmbunătățirea izolației termice a 

clădirilor, a șarpantelor și învelitoarelor; introducerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru preparare, 

distribuție și utilizare agent termic; utilizarea resurselor regenerabile de energie; implementarea sistemelor de 

management energetic. 

 

Prin acest proiect de hotărâre, se propune aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, proiect ce a 

fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 

/2016/3/3.1/B/1/7Regiuni, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B 

- Clădiri Publice. Durata de implementare a proiectului este de 33 luni, de la semnarea contractului de finanțare. 

 

Prin realizarea acestui proiect se urmărește: 

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu 

peste subsol), a șarpantelor și a învelitorilor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, după caz; 

- reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și 

racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și 

prepararea apei calde de consum (montarea unui sistem alcătuit din panouri solare și pompe de căldură); 

- reabilitarea instalațiilor electrice, respectiv înlocuirea tablourilor de iluminat și de forță, înlocuirea grupului 

generator, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată și durată mare de viață; 

- implementarea sistemelor de management energetic, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și 

monitorizarea consumurilor de energie; 

- realizarea instalațiilor de avertizare și prevenire incendiu. 

 

De la data depunerii cererii de finanțare și până în prezent au fost parcurse următoarele etape: 

- verificarea conformității administrative și a eligibilității. Prin adresa nr. 17777 din 18.10.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 13091 din 18.10.2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

ne informează că proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. 



Tudor Vladimirescu” a fost admis, după etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, 

urmând a parcurge etapa de evaluare tehnică și financiară; 

- evaluarea tehnică și financiară. Prin adresa nr. 20346 din 14.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 14317 din 14.11.2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia ne informează că proiectul 

„Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” a 

fost admis după etapa de evaluare tehnică și financiară, având un punctaj de 89 de puncte. 

 

Obiectivul general al proiectului vizează ”Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu - 

locația strada Tudor Vladimirescu”. Obiectivul general al proiectul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective 

specifice: 

1. îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii; 

2. utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii; 

3. implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și 

monitorizarea consumurilor de energie; 

4. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică 

ridicată și durată mare de viață. 

 

Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: 

- lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 

- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de consum; 

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consumul propriu; 

- Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică 

pentru asigurarea calității aerului interior; 

- lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat; 

- măsuri conexe: înlocuiri tablouri electrice, montaj grup generator, instalații avertizare și prevenire incendiu, 

instalații legare la pământ și paratrăznet, înlocuire circuite electrice etc; 

- realizarea activității de audit financiar extern; 

- realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului de 

Identitate Vizuală POR 2014-2020. 

De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia prin Scrisoarea de clarificare 4, emisă sub nr. 

20498/15.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14437/16.11.2017, ne comunică demararea etapei de 

precontractare pentru proiectul cod SMIS 110328, cu titlul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”. Astfel, în vederea încheierii contractului de finanțare pentru proiectul 

cod SMIS 110328, cu titlul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor 

Vladimirescu” este necesară aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia. Durata de 

implementare a proiectului este de 33 luni, de la semnarea contractului de finanțare. 

 

Față de cele expuse, valoarea totală a proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – 

locația str. Tudor Vladimirescu”, supus adoptării este de 21.162.108,70 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie 

totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 3.781.939,53 lei (inclusiv T.V.A), din care:  

- contribuția la cheltuieli eligibile – 354.697,33 lei, inclusiv T.V.A; 

- contribuția la cheltuieli neeligibile – 3.427.242,20 lei, inclusiv T.V.A. 

 

Condiționalitățile obținerii finanțării nerambursabile se conformează Ghidului solicitantului – Condiții specifice de 

accesarea fondurilor nerambursabile – Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7Regiuni, reflectate în corespondența 

efectivă purtată cu Organismului Intermediar – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, precum și 

dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, 

în ceea ce privește cheltuielile aferente sumelor ce vor fi alocate din bugetele anuale proprii ale județului Gorj, 

corespunzător perioadei de implementare a proiectului. 

 

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât propunem spre adoptare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația 

str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect. 
 

Direcția tehnico-economică, dezvoltare  

regională și relații externe 

Director executiv, 

Stricescu Daniela 

 

Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

administrative, 

Director executiv, 

Marcău Costel  

Director executiv adjunct, 
Giurgiulescu Ileana-Claudia  

Director executiv adjunct, 
Bajmatără George-Cosmin  

 

 

 

Șef serviciu, 

Achim Florinel  
Șef serviciu, 

Găucă Elena Letiția 

 

 


