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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, cu modificările și completările ulterioare 
 

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 Județean Gorj 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive; 
 Raportul de specialitate întocmit de Direcţia managementul proiectelor şi relații externe, Direcția 

tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean, Direcția buget, finanțe, 
monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, 
dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice, 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. a), 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 și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, 
actualizată și 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 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; 

 Avizul nr. 5/2018 al Comisiei Tehnico-Economice, constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, 
privind „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.----din 31.05.2018 privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și 
culturală a Casei memoriale Iosif  Keber”;  

 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;  

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 50 din 31.03.2017 pentru 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; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 81 din 30.05.2017 pentru 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Contractului de finanțare nr. 170 din 11.07.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-
Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Județul Gorj, în calitate de beneficiar; 



 
 
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. 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 2.168.750,91 lei (inclusiv TVA)”. 
 
Art. II. Art. 3 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, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează după 
cum urmează: ”se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. - Județul Gorj în cuantum de  
430.447,68 lei (inclusiv TVA), din care: 

- 394.972,10 lei (inclusiv TVA)  - cheltuieli neeligibile; 
- 35.475.58 lei (inclusiv TVA) - cheltuieli eligibile, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului”. 
 

Art. III. Se împuternicește Popescu Cosmin-Mihai, Președintele Consiliului Județean Gorj, să semneze 
actele adiționale la contractul de finanțare, în numele U.A.T. - Județul Gorj. 
 
Art. IV. Celelalte prevederi ale 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” rămân neschimbate. 
 
Art. V. Prezenta hotărâre va fi dusă 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 31.05.2018 
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, cu modificările și completările ulterioare 

 
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” iar principalele activități care 
se vor realiza prin acest proiect sunt: 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 curții 
exterioare; activități de audit financiar extern; activități de marketing și promovare a obiectivului istoric; 
activități de informare și publicitate. 
 
Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, 
cod SMIS 116188, proiect în curs de derulare, se implementează în baza contractului de finanțare nr. 170 
din 11.07.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, 
prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și 
Județul Gorj, în calitate de beneficiar. 
 
Potrivit Calendarului de implementare al proiectului (secțiunea 3.3.8 din Cererea de Finanțare), în termen 
de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare, Județul Gorj avea obligativitatea demarării procedurilor 
de achiziție publică, în speță, servicii de proiectare faza PT, DDE, DTAC, servicii de asistență tehnică din 
partea proiectantului și execuție lucrări. 
 
În vederea demarării procedurii de achiziție publică, autoritatea contractantă, prin raportare la conținutul 
documentației tehnico-economice a fost întocmit caietul de sarcini nr. 11250 din 08.09.2017, parte a 
documentației de atribuire a contractului de servicii de proiectare (faza PT, DDE, DTAC), servicii de 
asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea proiectului 
”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif  Keber”. În data 
de 22.09.2017, a fost elaborată documentația de atribuire, aceasta fiind transmisă în SEAP pentru a fi 
verificată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. După verificarea  de  către Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice a documentației privind achiziția publică având ca obiect: servicii de proiectare 
(faza PT, DDE, DTAC), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, pentru 
realizarea proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale 
Iosif Keber”, în data de 30.10.2017, aceasta a fost acceptată și publicată în Sistemul Electronic de 
Achiziții Publice, sub nr. 299895/30.10.2017. Astfel, în data de 31.10.2017, Autoritatea contractantă a 
transmis în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul de participare simplificat, acesta 
fiind publicat sub nr. 416845 din 31.10.2017, termenul limită de depunere a ofertelor fiind data de 
20.11.2017. 
 
Până la termenul limită de depunere a ofertelor (20.11.2017), nu a fost depusă nicio ofertă, și, astfel, prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 1003 din 22.11.2017, a fost anulată procedura de 
achiziție publică, având ca obiect: servicii de proiectare (faza PT, DDE, DTAC), servicii de asistență 
tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, în cadrul proiectului ”Conservarea, restaurarea și 
valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”. 
 



Având în vedere faptul că, procedura de achiziție a serviciilor de proiectare (faza PT, DDE, DTAC), 
servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări a fost anulată, prin nedepunerea 
de oferte, de către operatorii economici, a fost inițiată o nouă procedură de achiziție publică, fiind 
transmisă documentația de atribuire în SEAP în data de 29.11.2017, în vederea verificării acesteia de 
către ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice). În data de 15.12.2017, documentația de 
atribuire a fost acceptată de către ANAP, aceasta fiind publicată în SEAP sub nr. 305009 din 15.12.2017. 
Astfel, în data de 18.12.2017, a fost publicat în SEAP anunțul de participare simplificat sub nr. 420066 
din 18.12.2017, termenul limită de depunere a ofertelor fiind data de 11.01.2018. Până la data de 
11.01.2018 a fost depusă o singură ofertă. După finalizarea etapei de evaluare, a fost întocmit raportul 
procedurii nr. 1990 din 19.02.2018, prin care a fost anulată procedura, întrucât oferta depusă a avut o 
valoare mai mare, decât valoarea estimată de autoritatea contractantă.  
 
Urmare a analizei nefinalizării celor două proceduri de achiziție publică, prin referatul nr. 2480 din 
28.02.218, întocmit de membrii Echipei de Implementare a Proiectului, s-a propus solicitarea unui punct 
de vedere corespunzător al elaboratorului documentației tehnico-economice, în considerarea obligațiilor 
asumate prin contractul de prestări servicii nr. 12520 din 06.10.2016. 
 
Astfel, prin adresa nr. 2499 din 28.02.2018, U.A.T. – Județul Gorj a solicitat elaboratorului documentației 
tehnico-economice punctul de vedere referitor la existența unor motive justificative pentru revizuirea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) ce a constituit rezultatul contractului de prestări servicii 
mai sus menționat, esențial pentru Consiliul Județean Gorj în manifestarea interesului public de a atribui 
contractul de servicii de proiectare faza PT, DDE, DTAC, servicii de asistență tehnică din partea 
proiectantului și execuție lucrări. 
 
Organizarea unei noi proceduri de achiziție publică prin utilizarea aceleași documentații de atribuire, 
bazate, din punct de vedere tehnic și financiar, pe rezultatul serviciilor realizate și recepționate în cursul 
anului 2016, ar determina riscuri de neatribuire a contractului, date fiind precedatele enunțate și implicit, 
tergiversarea fără motive obiective a implementării proiectului, în termenele și condițiile contractului de 
finanțare.   
 
Prin răspunsul formulat de elaboratorul documentației tehnico-economice nr. 68 din 12.03.2018, 
document înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 3000 din 12.03.2018, acesta a comunicat că, se 
impune reevaluarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiție, prin actualizarea devizului 
general, implicit a devizelor pe obiecte și a devizelor pe categorii de lucrări, parte integrantă a 
documentației tehnico-economice (faza DALI), elaborată în anul 2016. 
 
Ca urmare a răspunsului primit din partea elaboratorului documentației tehnico-economice, a fost 
întocmit  referatul nr. 3028 din 13.03.2018 prin care s-a propus efectuarea formalităților de actualizare a 
devizului general, implicit a devizelor pe obiecte și a devizelor pe categorii de lucrări, parte integrantă a 
documentației tehnico-economice (faza DALI), elaborată în anul 2016. Astfel, U.A.T. – Județul Gorj a 
solicitat, elaboratorului documentației tehnico-economice, prin adresa nr. 3052 din 13.03.2018, revizuirea 
documentației tehnico-economice (faza DALI). 
 
Ca răspuns la adresa nr. 3052 din 13.03.2018, elaboratorul documentației tehnico-economice, prin adresa 
înregistrată la U.A.T. -Județul Gorj sub nr. 4277 din 03.04.2018  a înaintat documentația tehnico-
economică revizuită. 
 
În urma analizării și propunerii de revizuire a documentației tehnico-economice, respectiv a actualizării 
devizului general, implicit a devizelor pe obiecte și a devizelor pe categorii de lucrări, valoarea totală a 
proiectului a fost modificată față de valoarea inițială, respectiv valoarea totală a proiectului este de 
2.168.750,91 lei cu TVA, față de valoarea inițială a contractului de finanțare de 1.816.100,68 lei cu TVA.  
Suma de 352.650,23 lei (inclusiv TVA), ce reprezintă diferența dintre valoarea actualizată a proiectului și 
valoarea din contractul de finanțare, va fi asigurată din contribuția proprie a U.A.T.-Județul Gorj 
(cheltuieli neeligibile). 
 
Operatorul economic, elaboratorul documentației tehnico-economice, justifică reevaluarea cheltuielilor 
necesare realizării obiectivului de investiție argumentând următoarele: 

- aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază 



minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte 
adaosuri, a fost stabilit la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în 
medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră; 

- aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte 
adaosuri, a fost stabilită la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în 
medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră; 

- necesitatea majorării salariului de bază, respectiv a tarifului orar pentru personalul calificat, pentru 
asigurarea nivelului de calitate a lucrărilor executate conform reglementărilor în vigoare, în condițiile 
în care aceste lucrări urmează a se executa la un imobil monument istoric; 

- majorările prețurilor materialelor de construcții, a echipamentelor și dotărilor, înregistrate de la data 
elaborării documentației tehnico-economice (2016) și până în prezent. 
Produsele de bază în construcții, cum sunt fierul-beton, lemnul, cimentul sau tabla etc., au la această 
dată, prețuri cu peste 30% mai mari față de cotațiile din 2016, materialele pentru finisaje (gresie, 
faianță, feronerie etc.) s-au majorat cu cel puțin 20% pe fondul creșterii cotațiilor la ingredientele din 
care sunt fabricate, iar prețul la zinc utilizat la refacerea învelitoarei, cotat la în luna noiembrie 2016 
la 2.443,00 $/to, a înregistrat o creștere de 888 $/to, în luna aprilie 2018, acesta fiind cotat la 3331 
$/to. 

 
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, cu modificările și completările 
ulterioare, prin recalcularea valorii totale a proiectului și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia. 
 
Astfel, valoarea totală a proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a 
Casei memoriale Iosif Keber” este de 2.168.750,91 lei (inclusiv TVA), din care: 
- 1.738.303,23 lei (inclusiv TVA)–valoare eligibilă (finanțare nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT); 
- 35.475,58 lei (inclusiv TVA) – contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile (reprezentând 2%); 
- 394.972,10 lei (inclusiv TVA)  –  contribuția U.A.T-Județul Gorj la cheltuieli neeligibile. 
 
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 managementul proiectelor şi relații externe,  
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 
naționale 
Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean 
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative şi achiziții publice 
 

 
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, cu modificările și completările ulterioare 

 
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 (…); 

- prevederile 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;  

- prevederile 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 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 care a fost aprobată valoarea totală a proiectului în cuantum de 
1.830.769,60 lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie în proiect a UAT-Județul Gorj a fost de 77.800,09 
lei (inclusiv TVA); 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 50 din 31.03.2017 pentru 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, 
care a modificat art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 94 din 22.11.2016, în sensul diminuării 
valorii totale a proiectului. Modificarea a survenit ca urmare a adresei de clarificări formulată de Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 2847 din 08.03.2017 (Organism Intermediar pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020), în sensul diminuări valorii totale a proiectului de la 
valoarea de 1.830.769,64 lei (inclusiv TVA) la valoarea de 1.816.100,68 lei (inclusiv TVA), ca efect al 
modificărilor legislative, prin care a fost instituită modificarea cotei de TVA (potrivit Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare), începând cu data de 01.01.2017, de la  
20% la 19%; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 81 din 30.05.2017 pentru 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, cu 
modificările și completările ulterioare, care a modificat art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 
94 din 22.11.2016, în sensul revizuirii bugetului proiectului ca urmare a adresei de clarificări a Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 7554 din 25.05.2017 (Organism Intermediar pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020), prin care s-a aprobat reîncadrarea sumei de 646,88 lei, din 



categoria cheltuielilor eligibile, în categoria cheltuielilor neeligibile, astfel contribuția proprie a U.A.T.-
Județul Gorj în cadrul proiectului a fost stabilită la suma de 77.797,45 lei (inclusiv TVA); 

- Contractul de finanțare nr. 170 din 11.07.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate 
de Organism Intermediar și Județul Gorj, în calitate de beneficiar. 

 
Astfel, 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, cu modificările și 
completările ulterioare, prin recalcularea valorii totale a  proiectului și a cheltuielilor legate de 
implementarea acestuia. 
 
Conform devizului general (revizuit) privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție 
”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” 
valoarea investiției este de 2.079.491 lei (inclusiv TVA), la care se adaugă suma de 89.259,91 lei cu 
(inclusiv TVA) contravaloarea serviciilor de informare și publicitate și audit financiar extern. 
 
Astfel, valoarea totală actualizată a proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și 
culturală a Casei memoriale Iosif Keber” este de 2.168.750,91 lei (inclusiv TVA), din care: 
- 1.738.303,23 lei, inclusiv TVA–valoare eligibilă (finanțare nerambursabilă din FEDR, FC, FSE, ILMT); 
- 35.475,58 lei, inclusiv TVA–contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile (reprezentând 2%); 
- 394.972,10 lei, inclusiv TVA–contribuția U.A.T-Județul Gorj la cheltuieli neeligibile. 

În vederea implementării proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a 
Casei memoriale Iosif Keber”, în condițiile și termenele asumate prin semnarea Contractului de finanțare 
nr. 170 din 11.07.2017, considerăm că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea 
prevederilor legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 
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