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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 14.05.2012 la lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean, la care 

participă: 
 
CONSILIERII JUDEŢENI: 
 

CĂLINOIU ION 
 

1. ANGHELOIU RADU ADRIAN  
2. RÂBU VASILE 
3. BARBULEA VALERICĂ 
4. BĂLAN VASILE 
5. BĂLOI TUDOR 
6. COJOCARU ELENA 
7. CRĂCIUNESCU ION 
8. DASCĂLU DUMITRU 
9. DRĂGOI ALECU 
10. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 
11. GRIVEI GHEORGHE 
12. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
13. MIHAI CONSTANTIN 
14. MILOSTEANU GHEORGHE 
15. MOŢA IUSTIN 
16. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 
17. POPA VALENTIN 
18. POPESCU CORNELIU 
19. RĂDUCU ION 
20. RETEZEANU CONSTANTIN 
21. TEODORESCU ION CLAUDIU 
22. TROTEA TIBERU 
23.  VULPE ION. 
 
Au absentat consilierii judeţeni BOLDOR-FLITAN CORNELIU, ŞARAPATIN ELVIRA, ORZAN GHEORGHE, 
MITESCU GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MANŢOG IONEL, GÂRJOABĂ CORNELIU, DIACONESCU 
PUIU şi PAVEL NELU- 
 
Potrivit legii, participă doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.  
Participă din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul Marcel Romanescu- subprefect. 
 
Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 20.04.2012 a fost aprobat tacit. 

 
Invitaţi: 
 

Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia Tehnico- Economică; 
Slivilescu Lidia- şef serviciu; 
Popescu Camelia- Dorina- Director executiv DGASPC Gorj; 
Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
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Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte, 
care precizează că, în conformitate cu Dispoziţia nr.316/ 2012, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă 
extraordinară, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 

2012; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sporuri la salariul personalului Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 

Supusă la vot ordinea de zi, a fost aprobată în unanimitate. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 
Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare,  

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 
Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 
Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială-  

favorabil; 
Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională-  

favorabil; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (24 voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate 24 voturi). 
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (24 voturi). 
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (24 voturi). 
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (24 voturi). 
Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (24 voturi). 
Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (24 voturi). 
Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (24 voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (24 voturi). 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind acordarea unor sporuri la salariul personalului Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. 
Se prezintă  Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia  

cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia juridică şi administraţie publică locală şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj;; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 
Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială-  

favorabil; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1, pct.1-12 ale Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (24 voturi). 

50%20rectificare%20buget%20hot%20si%20anexe.pdf
50%20rectificare%20buget%20hot%20si%20anexe.pdf
51%20sporuri%20la%20dgaspc%20gj.pdf
51%20sporuri%20la%20dgaspc%20gj.pdf
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Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate 24 voturi). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (24 voturi). 

Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (24 voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (24 voturi). 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- propune consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă să facă o fotografie de grup, 
având în vedere încetarea, în cel mai scurt timp, a mandatelor de consilieri judeţeni. 

 
 
 
 
 

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces- verbal. 
 
 

 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
  Ion Călinoiu                        Zoica Zamfirescu 
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