
ROMÂNIA   
JUDEŢUL GORJ        
CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 
AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind aprobarea proiectului 
”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” 

și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Proiect – ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif  Keber”  
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 
Apel de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1 

 
Consiliul Judeţean Gorj 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive; 
 Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relații externe și 

Direcția juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Gorj; 

 Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 
 Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală; 
 Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; 
 Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 
 Prevederile art. 91, alin. 1, lit. b) și c), corelat cu art. 91, alin. 5, lit. b), pct. 10 din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Prevederile art. 45, alin.1, lit. g) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2828/2015 pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordinul ministrului 

culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei 
monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare; 

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

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 93 din 22.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiție ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei 
memoriale Iosif  Keber”;  

 Prevederile Ghidului Solicitantului  - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte  
nr. POR 2016/5/5.1/1, Axa prioritară 5.1 – 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, Programul Operațional Regional 2014-2020; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.2016 privind aprobarea proiectului 
”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor 
legate de proiect;  

 Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 19 din 
17.01.2017; 

 Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 2847 din 08.03.2017, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 2978 din 17.03.217, prin care, în urma verificării tehnice și financiare, a solicitat 
revizuirea cotei de TVA la 19%, în conformitate cu legislația în vigoare; 

 Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 3516 din 20.03.2017, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr.  3494 din 20.03.2017, privind Rezultatul evaluării tehnice și financiare.  

 
În baza art. 97, alin. 1. din   Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. I.,  alin. (1): Art. 2. din  Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.2016 privind aprobarea proiectului 
”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor 
legate de proiect, se modifică după cum urmează: se aprobă valoarea totală a proiectului ”Conservarea, restaurarea 
și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, în cuantum de 1.816.100,68 lei (inclusiv TVA); 
 



alin. (2): Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.2016privind aprobarea proiectului 
”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor 
legate de proiect, se modifică după cum urmează: 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 77.163,50 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ”Conservarea, 
restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber. 

 
Art. II. Se împuternicește Popescu Cosmin-Mihai, Președintele Consiliului Județean Gorj, să semneze toate actele 
necesare şi contractul de finanțare în numele U.A.T.-Județul Gorj. 

Art. III. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.2016 privind aprobarea proiectului 
”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” rămân 
neschimbate. 
 
Art. IV. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Gorj, în vederea ducerii la îndeplinire de către 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. _____ 
Adoptată în ședința din 31.03.2017 
Cu un număr de ____ voturi 
Din totalul numărului de consilieri 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind aprobarea 

proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”  
și a cheltuielilor legate de proiect  

 
 

Proiectul ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif  Keber”  a fost depus 
spre finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, 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, Programul Operațional Regional 2014-2020. 
 
Obiectivul general al proiectului vizează ”impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea 
patrimoniului cultural local - Casa Memorială Iosif Keber”. 
 
Principalele activități care se vor realiza prin acest proiect vizează: lucrări de consolidare și restaurare a clădirii; lucrări de 
finisaje interioare, pardoseli, zugrăveli, decorațiuni; lucrări de refacere împrejmuire incintă; lucrări de intervenție la fațade, 
acoperiș şi învelitoare; lucrări de instalații; crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități; iluminat arhitectural pentru 
punerea în valoare a monumentului istoric; lucrări de amenajare a curţii exterioare; activități de audit financiar extern; 
activități de marketing și promovare a obiectivului istoric; activități de informare și publicitate. 
 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.20162016, a fost aprobat proiectul ”Conservarea, restaurarea 
și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif  Keber” și cheltuielile legate de proiect. 
 
Prin adresa nr. 2847 din 08.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2978 din 17.03.217, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-
2020, în urma verificării tehnice și financiare, a solicitat revizuirea cotei de TVA, de la 20%  la 19%, pentru toate cheltuielile 
aferente proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”. 
 
Solicitarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia are la bază prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 291, pct.1, lit. B, prin care se instituie modificarea cotei de 
T.V.A. începând cu data de 1 ianuarie 2017, de la 20%  la 19%. 
 
De asemenea, prin adresa nr. 3516/20.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.  3494 din 20.03.2017, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a comunicat rezultatul evaluării tehnice și financiare, unde aplicația de 
finanțare depusă de UAT-Județul Gorj a întrunit un punctaj de 80,5, demarându-se astfel procedura de precontractare. 
 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.2016 privind 
aprobarea proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” 
și a cheltuielilor legate de proiect, prin recalcularea valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect cu aplicarea cotei 
de TVA, de 19%. 
 
Astfel, valoarea totală a proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale 
Iosif Keber” este de 1.816.100,68 lei (inclusiv TVA. Contribuția proprie a U.A.T. – Județul Gorj reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului este în cuantum de 
77.163,50 lei (inclusiv TVA), respectiv: 

- contribuția la cheltuieli eligibile – 35.488,51 lei, inclusiv TVA; 
- contribuția la cheltuieli neeligibile  – 41.674,99 lei, inclusiv TVA. 

 
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. 

 
 

INIŢIATOR PROIECT, 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 
  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe 
Direcţia juridică şi dezvoltarea capacității administrative 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind aprobarea 

proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” 
 și a cheltuielilor legate de proiect  

 
Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

- art. 91, alin. 1, lit. b) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, potrivit cărora: ”consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: 
(…) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a județului; atribuţii privind gestionarea patrimoniului județului (…); 

- art. 45, alin.1, lit.g) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit căruia: ”în vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării prevederilor legale 
în acest domeniu autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii” (…) ”iau măsurile tehnice şi 
administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor istorice”;   

- Lista monumentelor istorice 2015 din județul Gorj, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015 
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei 
monumentelor istorice, actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare;  

- Ghidului solicitantului – Condiții specifice – Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, 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, Programul Operațional 
Regional 2014-2020; 

- Prevederile Instrucțiunii Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 
19 din 17.01.2017. 
 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.2016, a fost aprobat Proiectul ”Conservarea, restaurarea 
și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif  Keber”.  Proiectul a fost depus spre finanțare în 
cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, 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, Programul Operațional Regional 2014-2020. 
 
Obiectivul general al proiectului vizează impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea 
patrimoniului cultural local - Casa Memorială Iosif Keber. 
 
Rezultatele implementării proiectului vor crea cadrul adecvat pentru desfășurarea de activități și servicii complexe. Pe 
lângă modernizarea expoziției permanente de obiecte memoriale, vor avea loc ateliere creative (arte decorative, desen, 
pictură, grafică, hand made, inclusiv realizarea de obiecte decorative sau utilitare din materiale reciclabile), activități 
de art-terapie pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.  
 
Pentru creșterea atractivității acestui obiectiv cu potențial turistic se propun activități de timp liber, de genul vânătorii 
de comori sau escape room. De asemenea, în spațiile expoziționale și multifuncționale din incinta clădirii, cât și în 
curtea interioară vor putea fi organizate evenimente, care vor aduce împreună artiști, meșteșugari, oameni de cultură, 
reprezentanți ai sectorului cultural și creativ, turiști și reprezentanți ai comunității locale.   

 
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de turiștii români și străini, care vizitează zona și se cazează în municipiul 
Târgu Jiu, grupuri organizate de școlari, preșcolari, elevi, studenți, turiști de grup și familie, care practică turism cultural 
sau de agrement în regiune. 
 
Prin adresa nr. 2847 din 08.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2978 din 17.03.217, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 
2014-2020, în urma verificării tehnice și financiare, a solicitat revizuirea cotei de TVA la 19%, pentru toate cheltuielile 
aferente proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif 
Keber”. 
 



 
De asemenea, prin adresa nr. 3516 din 20.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 3494 din 20.03.2017, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a comunicat rezultatul evaluării tehnice și financiare a 
proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” 
(punctajul obținut fiind de 80,5) și demararea etapei precontractuale, care presupune transmiterea documentelor 
actualizate/revizuite, conform solicitărilor din adresă.  
 
Prin acest proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94 din n22.11.2016 
privind aprobarea proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale 
Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, prin recalcularea valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 
cu aplicarea cotei de TVA de 19%. 
 
Astfel, valoarea totală a proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei 
memoriale Iosif Keber” este de 1.816.100,68 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie a U.A.T. – Județul Gorj 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului este în cuantum de 77.163,50 lei (inclusiv TVA), respectiv: 

- contribuția la cheltuieli eligibile – 35.488,51 lei, inclusiv TVA; 
- contribuția la cheltuieli neeligibile  – 41.674,99 lei, inclusiv TVA. 

 
Considerăm că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care 
propunem aprobarea lui în forma prezentată. 
 
 

Director executiv, 
Stricescu Daniela 

 
 

Director executiv, 
Marcău Costel  

  

Director executiv adjunct, 
Giurgiulescu Ileana-Claudia 

 
 

Șef serviciu, 
Achim Florinel 

 
 

 

 
 


