ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT,
AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice
pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”,
ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020)

Consiliul Județean Gorj
Având în vedere:
- Referat de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de specialitate comun întocmit de 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 și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Prevederile art. 173, alin. 1, lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 24653 din 07.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean
Gorj sub nr. 10500 din 10.08.2020;
- Prevederile Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică
2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură
rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere
școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru
pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027,
destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM);
- Fișa de proiect a investiției „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”;
- Prevederile Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 13 din 05.08.2020 pentru aprobarea
Criteriilor suplimentare de evaluare a fișelor de proiect și a Metodologiei de evaluare a fișelor de proiect,
În baza art. 182, alin. 1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă elaborarea documentației tehnico-economice pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului
Arhitecturii Populare, Curtișoara”, documentație ce urmează a fi finanțată în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică
2014-2020 (POAT 2014-2020).
Art. 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului, reprezentând contravaloarea documentației tehnico-economice, în sumă de
2.133.000,00 lei.
(2) Se aprobă contribuția locală, aferentă U.A.T.-Județul Gorj, în sumă de 42.660,00 lei, reprezentând 2% din cheltuielile
eligibile precum și eventualele cheltuieli ce pot să apară pe parcursul perioadei de implementare/sustenabilitate a proiectului,
conform cerințelor Ghidului solicitantului și bugetului proiectului.
Art.3. Se împuternicește domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj să semneze, în numele și pe
seama Județului Gorj, contractul de finanțare, precum și toate documentele necesare depunerii și implementări proiectului
„Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”.
Art.4. Documentația tehnico-economică, realizată în cadrul POAT 2014-2020, va fi utilizată la depunerea cererii de finanțare
pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, în condițiile ce vor fi prevăzute de
ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în perioada de programare 2021-2027.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Gorj, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj.
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu
Nr. _____
Adoptată în ședința din 31.08.2020
Cu un număr de ____ voturi
Din totalul numărului de consilieri

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu
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Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice
pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”,
ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT
2014-2020)
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul
„Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, pentru finanțare prin Programul
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de
a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul
Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte
mature, Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și
POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 este gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației în calitate de Autoritate de Management și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de
18.12.2014. Cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 804/23.08.2018 a fost aprobat Ghidul Solicitantului
“Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 destinate
pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutiera de
interes județean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legătura, centre de agrement/baze turistice (tabere
școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, cu
modificările și completările ulterioare.
În cadrul Acțiunii 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și
POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI din POAT, unul din domeniile de interes
vizează realizarea de analize și studii prin care să se identifice cele mai adecvate metode de sprijin orizontal pentru
beneficiarii fondurilor ESI și punerea în practică a acestora.
Având în vedere faptul că proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru
pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, prin POAT 2014-2020 este acordat sprijin financiar pentru
elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații necesare pregătirii și implementării unor proiecte
de infrastructură din domenii de interes strategic național/regional/local și/sau a unor proiecte care fac parte din
strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local, finanțabile din fonduri europene acordate României în perioada
de programare 2021-2027, în cadrul Politicii de coeziune în domeniile destinate mobilității și regenerării urbane,
respectiv proiectelor de infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de
legătură, centrelor de agrement /bazelor turistice /taberelor școlare și infrastructurii și serviciilor publice de turism,
inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.
Proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, propus spre finanțare prin
intermediul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) are ca obiectiv general
impulsionarea dezvoltării locale prin protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural local – Muzeului
Arhitecturii Populare, Curtișoara și a serviciilor culturale.
Documentația tehnică ce se va realiza în cadrul acestui proiect este formată din:
- expertize tehnice, biologice și fizico-chimice;
- studii de teren (studiu geotehnic cu dezvelire de fundații și studii topo și istorice);
- documentații pentru obținere avize și acorduri;
- studiul de fezabilitate;
- proiectul tehnic de execuție;
- asistență tehnică.
Obiectivul general al proiectului vizează impulsionarea dezvoltării locale prin protejarea, dezvoltarea și promovarea
patrimoniului cultural local - Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara și a serviciilor culturale.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
- Obiectivul specific 1 –Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara și introducerea
lui în circuitul internațional prin specificitate și unicitate;
- Obiectivul specific 2 – Valorificarea si promovarea identității culturale a Muzeului Arhitecturii Populare,
Curtișoara, în context turistic.

Muzeul în aer liber cuprinde monumente de arhitectură şi tehnică populară din Gorj: cula Cornoiu (secolul al XVIIIlea) –cod LMI GJ-II-m-A-09256.01, biserica din zid Sf. Ioan Botezătorul (1820)- cod LMI GJ-II-m-A-09256.02,
construcții țărănești din lemn (case, pivnițe, pătule, instalații tehnice populare din secolele XVIII - XIX) cu mobilier
ţărănesc, piese de port, țesături, unelte, ceramică, crestături în lemn. Începuturile muzeului în aer liber datează din anul
1968, când s-a organizat o expoziție în Cula Cornoiu de la Curtișoara.
Punerea în valoare a tuturor acestor monumente necesită, în primul rând, eforturi în privința păstrării optime a stării de
conservare. În condițiile în care aceste monumente sunt supuse permanent acțiunii factorilor de degradare (intemperii),
acțiunile de conservare trebuie sa aibă caracter permanent.
În cadrul obiectivului de investiție se vor realiza următoarele:
 realizarea unui sistem de hidranți extrem de necesar și racordarea acestuia la rețeaua de apă a localității, având
în vedere că cele mai multe monumente sunt de arhitectură vernaculară;
 restaurarea imobilelor prin conservarea materialelor ce intră în compunerea monumentelor, refacerea
învelitorilor și a finisajelor interioare, protejarea întregului material lemnos, consolidarea fundațiilor și a
elevațiilor;
 refacerea instalațiilor electrice, sanitare, termice și IPT pentru obiectivele dotate cu astfel de instalații;
 sistematizarea întregii incinte, crearea de spații de odihnă și recreere, refacerea căilor de acces, având în vedere
inclusiv accesul pentru situații de urgență;
 lucrări de consolidare, conservare și restaurare, inclusiv strat pictural, la Biserica ”Sfântul Ioan Botezătorul”,
monument categoria A, din incinta muzeului și redarea către circuitul turistic;
 lucrări de amenajare și dotare a atelierului de restaurare lemn;
 reamenajarea depozitelor de patrimoniu și dotarea lor cu elemente tehnice pentru măsurarea și păstrarea
microclimatului propice;
 modificarea și adaptarea rețelei electrice de iluminat (în prezent becuri pe stâlpi de beton), pentru a pune în
valoare monumentele din incinta muzeului – iluminat ambiental;
 racordarea la rețelele de utilități, telefonie mobilă și interne;
 achiziția de teren pentru dezvoltarea muzeului și strămutarea pe acesta a imobilelor (case, șopruri, pivnițe,
pătule etc.) aflate în proprietatea altei entități, precum și a altor imobile aflate pe teritoriul județului pentru care
există disponibilitatea donării către Muzeu;
 lucrări de conservare și/sau restaurare a patrimoniului mobil, implicit a catapetesmei bisericii ”Sfântul
Gheorghe”.
Proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, etapa de elaborare a
documentației tehnico-economice, propus spre aprobare, se va implementa, în condițiile în care va fi declarat eligibil
spre finanțare, unde Județul Gorj va avea calitatea de beneficiar de finanțare, iar beneficiar al rezultatelor proiectului
va fi Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Perioada de implementare a proiectului „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”
etapa de elaborare a documentației tehnico-economice prevăzută în fișa de proiect este până în luna decembrie 2021.
Bugetul total al proiectului în valoare 2.133.000,00 lei cu TVA, din care:
- 2.090.340,00 lei - valoarea nerambursabilă;
- 42.660,00 lei - contribuția proprie a UAT-Județul Gorj.
Față de motivele invocate, consider că datele și informațiile conținute de raportul de specialitate, reiterate sintetic în
prezentul referat, justifică aprobarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată.
INIŢIATOR PROIECT,
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu
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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 și achiziții publice

Raport de specialitate
privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea
Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020)

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de:
 Prevederile art. 173, alin. 1, lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 24653 din 07.08.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 10500 din 10.08.2020;
 Prevederile Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional
Asistență Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană,
regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de
legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism,
inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic;
 Prevederile Ordonanței de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada
de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul Operaţional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT
2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);
 Prevederile Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 13 din 05.08.2020 pentru
aprobarea Criteriilor suplimentare de evaluare a fișelor de proiect și a Metodologiei de evaluare a fișelor de
proiect.
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul
„Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, pentru finanțare prin Programul
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de
a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul
Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte
mature, Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și
POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.
Proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara” propus spre aprobare, se va
implementa, în condițiile în care va fi declarat eligibil spre finanțare, unde U.A.T.-Județul Gorj va avea calitatea de
beneficiar de finanțare.
Documentația tehnico-economică realizată în cadrul acestui proiect va sta la baza unui proiect depus pentru finanțare
în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027.
Documentația tehnică ce se va realiza în cadrul acestui proiect este formată din:
 expertize tehnice, biologice și fizico-chimice;
 studii de teren (studiu geotehnic cu dezvelire de fundații și studii topo și istorice);
 documentații pentru obținere avize și acorduri;
 studiul de fezabilitate;
 proiectul tehnic de execuție;
 asistență tehnică.
Perioada de implementare a proiectului „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare,
Curtișoara” etapa de elaborare a documentației tehnico-economice prevăzută în fișa de proiect este până în luna
decembrie 2021.
Bugetul total al proiectului în valoare 2.133.000,00 lei cu TVA, din care:
- 2.090.340,00 lei - valoarea nerambursabilă;
- 42.660,00 lei - contribuția proprie a UAT-Județul Gorj.

Proiectul propus răspunde nevoilor identificate prin studiile și strategiile județene/regionale/naționale, acelea de a
utiliza potențialul patrimoniului cultural ca pe o resursă necesară dezvoltării durabile, prin protejarea și conservarea
monumentelor istorice pentru generațiile viitoare.
Considerăm că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care
propunem aprobarea lui în forma prezentată.

Director executiv,
Giurgiulescu Ileana–
Claudia

Director executiv,
Ungureanu Victoria

Director executiv,
Cimpoieru Cornel-Lucian

Director executiv,
Marcău Costel

