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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 3250/14.03.2017 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 13.03.2017, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

 

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

II. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL FLORESCU CIPRIAN  

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CILIBIU NICOLAE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION 

HANU DORIN  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN  

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA  

 

Participă, conform legii, d-na Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena – Secretar al  județului. 

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

Gorj. 

Au lipsit motivat de la ședință următorii aleși locali: Muja Nicolae, Banța Victor, Gîrjoabă Vasile-

Gabriel, Hortopan Ramona-Cristina, Maioreanu Andrei-Petrișor și Nichifor Gheorghe. 
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III. INVITAŢI: 

1. Marcău Costel - director executiv, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative. 

2. Stricescu Daniela – director executiv, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații 

externe; 

3. Cimpoieru Cornel – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională 

și relații externe; 

4. Florescu Liliana - șef serviciu, Serviciul evidență patrimoniu, monitorizare proiecte și servicii de 

utilități publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

5. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

6. Reprezentanți ai mass-media locală. 

  

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

Popescu.  

Procesul verbal al ședinței din data de 27.02.2017 a fost aprobat tacit. 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Florescu Ciprian-Adrian, 

Neață Gheorghe și Hanu Dorin. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 327 din data de 10.03.2017, a fost convocat 

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

 
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% 

din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și din cotele defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018, 2019 

și 2020 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020. 

2. Diverse. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (26 de voturi pentru), domnul 

consilier județean Bucălăete Gheorghe fiind absent la momentul votului. 

. 

Se trece la punctul de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% 

din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și din cotele defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018, 2019 și 2020 

și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.03.2017%20-%20Adoptate/39.%20HCJ%20repartiz%20sume%20echilib%20bug%20locale%20-%202017-2020%20-%20martie%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.03.2017%20-%20Adoptate/39.%20HCJ%20repartiz%20sume%20echilib%20bug%20locale%20-%202017-2020%20-%20martie%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.03.2017%20-%20Adoptate/39.%20HCJ%20repartiz%20sume%20echilib%20bug%20locale%20-%202017-2020%20-%20martie%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.03.2017%20-%20Adoptate/39.%20HCJ%20repartiz%20sume%20echilib%20bug%20locale%20-%202017-2020%20-%20martie%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.03.2017%20-%20Adoptate/39.%20HCJ%20repartiz%20sume%20echilib%20bug%20locale%20-%202017-2020%20-%20martie%202017.pdf
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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 (26 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

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

unanimitate (26 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

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

unanimitate (26 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

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

unanimitate (26 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

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

unanimitate (26 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

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

unanimitate (26 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

Se prezintă art. 9 al Hotărârii, alin. (1).  În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

Se prezintă art. 9 al Hotărârii, alin. (2).  În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

 

Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (26 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

         PREȘEDINTE,                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 


