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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 14276/14.11.2016 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 11.11.2016, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 

 

II. CONSILIERI JUDEȚENI: 

BANȚA VICTOR 

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

BORCAN MARIUS 

CILIBIU NICOLAE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

COANĂ ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

GRECI COSMIN 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION 

HANU DORIN 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MAIOREANU ANDREI-PETRIȘOR 

MILITARU CONSTANTIN-SEVERUS 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MUJA NICOLAE 

NICHIFOR GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘARAPATIN ELVIRA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 
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Au lipsit motivat de la ședință următorii consilieri județeni: Andrei Vasile-Liviu, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Vasilescu Maria și Vîlceanu Dan. 

De asemenea, a lipsit motivat doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului, în 

locul acesteia participând, conform legii, domnul Marcău Costel, director executiv la Direcția juridică și 

dezvoltarea capacității administrative din cadrul Consiliului Județean Gorj. 

Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Paraschivu Gheorghe – Prefectul județului 

Gorj. 

III. INVITAŢI: 

1.Stricescu Daniela – director executiv, Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și 

Relații Externe; 

2.Isuf Leontin - șef serviciu, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative; 

        3.Cimpoieru Cornel - director executiv adjunct, Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare 

Regională și Relații Externe; 

4.Liliana Florescu – șef serviciu, Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și Relații 

Externe. 

            5.Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent de lucru;  

            6. Reprezentanți ai mass-mediei locală. 

  

Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai 

Popescu. Procesul verbal al ședinței din data de 26.10.2016 a fost aprobat tacit. 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Cilibiu Nicolae, Borcan 

Marius și Coană Ion. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 286 din data de 09.01.2016, a fost convocat 

Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-
Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile 
Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, 
Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean (675B) ce 

traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în 

DJ675C” și a cheltuielilor legate de proiect;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean (675C), cu 

originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana 

Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de 

Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 73/26.10.2016 

privind stabilirea unor măsuri în vederea verificării modului de organizare și desfășurare a 

concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/84.%20Hot.%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675B%20-%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/84.%20Hot.%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675B%20-%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/84.%20Hot.%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675B%20-%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/85.%20Hot.%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675C%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/85.%20Hot.%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675C%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/85.%20Hot.%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675C%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/85.%20Hot.%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20675C%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/86.%20HCJ%20varianta%20noiembrie%202016%20DJ%20675B.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/86.%20HCJ%20varianta%20noiembrie%202016%20DJ%20675B.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/86.%20HCJ%20varianta%20noiembrie%202016%20DJ%20675B.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/87.%20HCJ%20DJ%20675%20C%20varianta%20noiembrie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/87.%20HCJ%20DJ%20675%20C%20varianta%20noiembrie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/87.%20HCJ%20DJ%20675%20C%20varianta%20noiembrie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/87.%20HCJ%20DJ%20675%20C%20varianta%20noiembrie%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/88.%20HCJ%20modificare%20perioada%20comisie%20verificareSJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/88.%20HCJ%20modificare%20perioada%20comisie%20verificareSJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/88.%20HCJ%20modificare%20perioada%20comisie%20verificareSJU.pdf
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Diverse. 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

Județului Gorj. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (27 de voturi pentru), inclusiv cu 

proiectul de hotărâre de la punctul „Diverse”. 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie „Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-

Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

     Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 3. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

 

Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consilierii județeni prezenți au votat în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează 

localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, 

Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

     Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (27 de voturi pentru).  

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/89.%20HCJ%20modif%20inv%20dom%20pub%20Jud%20Gorj%20conf.CF%20pt%20DJ%20675B%20si%20DJ675C%20-%2010%20nov%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/11.11.2016%20-%20Adoptate/89.%20HCJ%20modif%20inv%20dom%20pub%20Jud%20Gorj%20conf.CF%20pt%20DJ%20675B%20si%20DJ675C%20-%2010%20nov%202016.pdf
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Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 3. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

 

Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consilierii județeni prezenți au votat în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean (675B) ce 

traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în 

DJ675C” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 10 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consilierii județeni prezenți au votat în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean (675C), cu 

originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana 

Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de 

Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 10 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

 

Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consilierii județeni prezenți au votat în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  
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Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

73/26.10.2016 privind stabilirea unor măsuri în vederea verificării modului de organizare și 

desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante la Spitalul Județean de Urgență 

Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

 

Discuții:  

Domnul Banța Victor, consilier județean: În legătură cu această Comisie de verificare as 

vrea să fac unele precizări. Ne-am constituit ca structură după modelul comisiilor de specialitate, 

respectiv președinte, secretar și membri. În urma înțelegerilor, a fost numit secretar domnul consilier 

județean Groșanu David, iar președinte subsemnatul. Comisia și-a stabilit un șir de obiective, iar 

obiectivul principal se referă la organizarea concursurilor în anul 2016. S-a început studierea 

documentelor legate de concursurile ce au avut loc în acest an, conform Hotărârii Consiliului Județean 

Gorj nr. 73/26.10.2016, iar după aceea vom avea o scurta ședință cu managerul instituției, cu Consiliul 

de administrație și o parte din cei care au participat la concurs, ca examinatori. Au fost scoase la 

concurs peste 80 de posturi în anul 2016. Dat fiind faptul că această comisie este formată din consilieri 

județeni, programul de lucru de la spital trebuie pliat după cel al consilierilor, care, de regulă, e în afara 

programului de lucru al fiecăruia dintre noi. Așadar, propun, tocmai din acest motiv, să modificăm sau 

să adăugăm specificația ca intervalul orar să fie între orele 08:00-20:00, în așa fel încât cei de la 

Consiliul Județean să programeze, pe ture, oamenii cu care vom discuta, care să ne prezinte 

documentele de concurs. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Având în vedere mandatul, obiectivele și 

tematica activității stabilite de autoritatea publică deliberativă, respectiv analiza și verificarea modului de 

organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea în anul 2016 a posturilor vacante la Spitalul 

Județean de Urgență Târgu-Jiu, Comisia a constatat că se impune prelungirea perioadei în care își va 

desfășura activitatea, urmând ca raportul pe care îl va întocmi să fie prezentat în ședința ordinară a 

Consiliului Județean din luna decembrie 2016.  

 

Se supune la vot propunerea de prelungire a perioadei de analiză și verificare pentru o lună, 

respectiv până la data de 12 decembrie 2016, consilierii județeni prezenți fiind de acord în unanimitate 

(27 de voturi pentru). 

 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Cum rămâne cu prelungirea programului de lucru 

pentru salariații de la spital, de la orele 08:00-20:00? Nu a fost supusă la vot această propunere. 

Domnul Popa Valentin, consilier județean: Programul de lucru la Spitalul Județean de 

Urgență Târgu-Jiu este între orele 08:00-16:00. Cu greu se vor găsi oameni care să lucreze după 

terminarea programului de lucru. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: E nevoie de un reprezentant de la Serviciul 

Resurse Umane și unul de la Departamentul Juridic, să ne prezinte documentele. 
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Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Fiecare salariat are un contract de muncă, cu o 

normă bine stabilită și nu putem să încălcăm prevederile legislației în vigoare printr-o Hotărâre 

nelegală.  

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consilierii județeni prezenți au votat în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consilierii județeni prezenți au votat în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consilierii județeni prezenți au votat în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consilierii județeni prezenți au votat în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

 

Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consilierii județeni prezenți au votat în 

unanimitate (27 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public al Județului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru), fiind asigurată o majoritate calificată pentru acest tip de hotărâre. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru), fiind asigurată o majoritate calificată pentru acest tip de hotărâre. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru), fiind asigurată o majoritate calificată pentru acest tip de hotărâre. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi pentru), fiind asigurată o majoritate calificată pentru acest tip de hotărâre. 

 

Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consilierii județeni prezenți au votat în 

unanimitate (27 de voturi pentru), fiind asigurată o majoritate calificată pentru acest tip de hotărâre.  
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Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP-07-02 versiunea 1  


