
Lucrări de întreținere, reparații, reabilitări 

1. CUMPĂRĂRI DIRECTE – 10 contracte: 

 Lucrarea Demolare pod existent: 

 desfacere cale (demolare beton și asfalt);  

 desfacere parapet metalic existent; 

 desfacere structură metalică pod; 

 demolare beton fundații și aripi; 

 depozitarea materialelor rezultate din demolare in locurile puse la dispoziție de Achizitor, 

pentru ,,Construire pod pe DC27, km 3+360 peste Valea Ungurelu – Stefănești și podeț 

pe DC27 , KM 5+600, peste Valea Frumușelu, oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj”, din 

subprogramul LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ din cadrul Programului Național de 

Construcții de Interes Public sau Social finanțat prin CNI SA București; Demolarea 

podului existent se efectuează de către Orașul Târgu Cărbunești, iar sumele financiare 

aferente demolării se fac din bugetul local, oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj; 

 Lucrări de montare instalație termică sală de sport, Târgu Cărbunești; 

 Lucrări de întreținere DC27 Ștefănești (km 0+200), Parcare Liceu (Aleea Tudor Arghezi) 

și amenajări platformă bănci de odihnă (5 buc) și coșuri de gunoi (11 buc) – strada 

Trandafirilor, Târgu Cărbunești; 

 Lucrări de întreținere fântână publică (Pojogeni –Oraș Târgu Cărbunești); 

 Lucrări de întreținere DC 20 Copăcioasa – Pojogeni (Comănești) si DC 27 Stefănești, 

Oraș Târgu Cărbunești; 

 Lucrări de întreținere drumuri comunale oraș Târgu Cărbunești DC20 Copăcioasa – 

Pojogeni,   DC27 Stefănești;  

 Reabilitări străzi și amenajări parcări, zona blocuri oraș Târgu Cărbunești –amenajări 

parcări , strada Pădurea Mamului și alei de acces intrări scări blocuri;  

 Lucrarea de racordare la canalizarea exterioara,  (fosta centrală termică în subsolul 

clădirii   Casei de Cultură), oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj; 

 Modernizare și reabilitare Aleea Semințelor(fosta strada Gării) in lungime totala de 230 

ml;  

 Reparații acoperiș și înlocuire învelitoare din țigla, cu țiglă nouă - Anexa primărie Târgu 

Cărbunești domeniul public al Orașului Târgu Cărbunești  (unde își desfășoară activitatea 

SC Aparegio Gorj  SA – Punct de lucru Târgu Cărbunești). 

 

2. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ- lucrări/furnizare în continuare și în anul 2019: 

 Lucrări de reabilitare, modernizare și creștere capacitate Creșa de copii în orașul Târgu 

Cărbunești; 

 Furnizare combustibil pe baza de carduri valorice; 

 Corp de clădire școala  nouă săli de clasa, școala gimnazială strada Trandafirilor nr. 39, 

Târgu Cărbunești, județul Gorj: 3.674.670.26 lei. 

 Reabilitare strada Pieții oraș Târgu Cărbunești, km 0+540-km 1+932: 3.304.462,93 lei. 

 

3. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ 

Proiecte in implementare: 



 "REABILITARE- MODERNIZARE ȘI CREȘTERE CAPACITATE CREȘĂ ÎN 

ORAȘUL TÂRGU CĂRBUNEȘTI, JUD. GORJ"  Contractul de finanțare numărul 

C1920072S206242002343/14.09.2018  

În anul 2019 s-a încheiat contractul de execuție lucrări pentru reabilitarea creșei. Valoarea 

estimată a achiziției: 546772.81  lei –licitație electronică.  

În urma evaluării propunerilor financiare și pe baza informațiilor prezentate de Ofertanți, 

comisia de evaluare a declarat câștigător :Firma : SC ECONMET SA - RO 15866510  

- Oferta de preț: 497.700,00 RON 

Contractul de execuție lucrări este în derulare.  

Prin aceste proiect se urmărește : 
Reabilitare-modernizare creșa în orașul Târgu Cărbunești prin recompartimentarea interioara 

a spațiilor pentru crearea unui flux operațional și mărirea capacitații creșei de la 20 de locuri la 

35 de locuri, refacerea finisajelor interioare, refacerea finisajelor exterioare inclusiv termosistem 

clădire, execuția de învelitori de tip șarpantă din lemn de rășinoase, ecarisat, astereala și 

învelitoare. Amenajarea unui spațiu în exteriorul clădirii, pentru a fi utilat cu mobilier specific 

locurilor de joacă pentru copii. Realizarea instalaților electrice și termice la etaj. 

 ,,MODERNIZAREA, REABILITAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII 

SERVICIILOR DE SĂNĂTATE DIN CADRUL SPITALULUI DE URGENȚĂ TÂRGU 

CĂRBUNEȘTI, JUD GORJ”cod SMIS 126881 

În cadrul acestui proiect s-au depus cereri de plata respective rambursare pentru achitarea 

serviciilor de proiectare faza SF și servicii de consultanță depunere cerere de finanțare, s-a 

încheiat un act adițional pentru mărirea perioadei de implementare a proiectului. 

Pentru implementarea proiectului  ca o prima activitate în anul 2020 este necesară 

organizarea unei proceduri de achiziţie publică – proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică 

din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţie cuprins în proiectul menţionat mai sus. 

Valoarea estimata a contractului este de 5.576.330,84 lei , fără TVA, și este compusă din: 

1. Proiectare și asistență tehnică = 241.933,83 lei 

- Elaborare documentații tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor autorizațiilor faza PT, 

inclusiv elaborare DTAC și DTOE; 

- Elaborare Proiect tehnic de execuție; 

- Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata executării lucrărilor. 

2. Lucrări: (cap 2 + cap 4.1 + cap 4.2 + cap 4.3 + cap 5.1 + cap 6.2) : = 5.334.397,01  lei 

Activitatea este eligibilă în cadrul proiectului conform activitate.  

Scopul și obiectivele specifice:   

Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în 

special pentru zonele sărace şi izolate. 

Rezultatele: 

 - Dotarea ambulatoriului modernizat cu echipamente medicale performante, mobilier 

echipamente și utilaje necesare funcționarii;  

- Reabilitare extindere și modernizare unitate ambulatoriu. 

Perioada de implementare: 60 luni 

Valoarea totală a proiectului(defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională):  

- 7485329,36 lei contribuția UE; 

- 3207998,26 lei contribuția naționala. 

 

4. SERVICII 



S-au Încheiat un număr de 24 contracte de prestări servicii; 

5. PRODUSE 

S-au încheiat un număr de 9 contracte de furnizare produse ; 

 

DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT 

 În cursul anului 2019, s-au eliberat un număr de 101  autorizații de funcționare agenților 

economici care desfășoară activitatea comerciale și activități de alimentație publică pe raza 

orașului Târgu Cărbunești; 

 S-a facturat și operat în fișe, lunar, chiria pentru un număr de 10 contracte de închiriere 

aflate în derulare, trimestrial concesiunea pentru un număr de 48  contracte de concesiune aflate 

în derulare și anual chiria pentru un număr de 8 contracte de închiriere garaje;  

 S-au depus documentații cadastrale la O.C.P.I. Gorj în vederea intabulării și înscrierii în 

cartea funciară a imobilelor care aparțin domeniului public și privat al orașului Târgu 

Cărbunești. 
 


