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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

                 Încheiat astăzi, 17.07.2015, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, 

la care participă: 

I.  PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, CĂLINOIU ION 

II. CONSILIERII JUDEŢENI: 

      FILIP ROBERT DORIN 

       FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

                  AMZA ELENA 

BANŢA VICTOR 

CILIBIU NICOLAE 

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

CIUCHIATU CONSTANTIN 

CORNOIU SABIN 

DOBRIŢOIU ION 

DRĂGHICI DOREL 

DRĂGOI ALECU 

DUMITRAȘCU MARIA 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MITESCU GHEORGHE 

NANU PETRE 

NEAŢĂ GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

NOVAC GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN 

RĂDULESCU PETRE 

ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 
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ŞARAPATIN ELVIRA 

VÎLCEANU DAN 

 

            Au lipsit motivat de la ședință: Râbu Vasile și Porumbel Gheorghe, consilieri județeni. 

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

            Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Văcaru Alin-Vasile, prefect. 

 

III. INVITAŢI: 

1. Ungureanu Victoria – șef serviciu, Serviciul Buget, Finanțe și Contabilitate Publică. 

2. Isuf Leontin – șef serviciu, Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității Administrative. 

3. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, Managementul Funcției 

Publice, IT. 

4. Achim Florinel – șef serviciu, Serviciul Cooperare, Dezvoltare Regională și Relații 

Externe. 

5. Petrică Alin-Ionuț – director executiv, Camera Agricolă Județeană Gorj. 

6. Reprezentanți ai mass-mediei locală.  

 

            Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Călinoiu Ion. 

 Procesul-verbal al ședinței din data de 26.06.2015 a fost aprobat tacit. 

                          Pentru lucrările ședinței, în urma votului, s-au desemnat următorii consilieri județeni: 

Păsărin Ovidiu Dragoș, Amza Elena și Rădulescu Petre. 

 

             În conformitate cu prevederile Dispoziției nr.600/09.07.2015 a fost convocat Consiliul 

Județean în ședință ordinară în data de 17.07.2015, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Diplomă de excelență”; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al 

Județului Gorj înregistrată la data de 30.06.2015; 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean 
„Salvamont” Gorj; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Gorj; 

5. Proiect de hotărâre privind completarea structurii serviciilor specifice și a tarifelor 
pentru realizarea veniturilor proprii în anul 2015 de către Camera Agricolă 
Județeană Gorj; 

6. Proiect de hotărâre pentru inventarierea în domeniul public al Judeţului Gorj a 
unui bun imobil – teren; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale și a plății acesteia 
către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului ” Acasă la 
Brâncuși”, ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de 
asociat-membru fondator; 

66%20acordare%20diploma%20de%20excelenta.pdf
67%20executie%20buget%2030.06.2015.pdf
67%20executie%20buget%2030.06.2015.pdf
68%20modificare%20org%20stat%20func%20rof%20salvamont.pdf
68%20modificare%20org%20stat%20func%20rof%20salvamont.pdf
68%20modificare%20org%20stat%20func%20rof%20salvamont.pdf
69%20modificare%20org%20stat%20func%20rof%20camera%20agricola.pdf
69%20modificare%20org%20stat%20func%20rof%20camera%20agricola.pdf
70%20completare%20tarife%20camera%20agricola.pdf
70%20completare%20tarife%20camera%20agricola.pdf
70%20completare%20tarife%20camera%20agricola.pdf
71%20inventariere%20domeniul%20public%20teren.pdf
71%20inventariere%20domeniul%20public%20teren.pdf
72%20majorare%20cotizatie%20acasa%20la%20brancusi.pdf
72%20majorare%20cotizatie%20acasa%20la%20brancusi.pdf
72%20majorare%20cotizatie%20acasa%20la%20brancusi.pdf
72%20majorare%20cotizatie%20acasa%20la%20brancusi.pdf
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8. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea 
condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiţie „Reabilitare, modernizare, 
extindere și dotare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu”; 

9. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Națională de investiții ,,C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea 
condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiţie Consolidare-restaurare 
Casa memorială „Ion Popescu Voitești”; 
Diverse 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Gorj nr. 6 din 16.01.2014 privind preluarea în domeniul 
public al Judeţului Gorj, cu titlu gratuit, a unor active evidenţiate în  patrimoniul 
Societatea ”UZINA MECANICĂ SADU” S.A., filială a Companiei Naţionale 
ROMARM S.A., supuse procedurii fiscale de dare în plată către stat prin 
Ministerul Finanţelor Publice,  în scopul constituirii unui parc industrial. 

            Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, inclusiv Proiectul de 

hotărâre de la punctul „Diverse”. 

 

            Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

            Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”Diplomă de excelență” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Dezvoltarea 

Capacității Administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a fost de acord 

în unanimitate (31 voturi pentru)  

 

73%20predare%20amplasament%20spital.pdf
73%20predare%20amplasament%20spital.pdf
73%20predare%20amplasament%20spital.pdf
73%20predare%20amplasament%20spital.pdf
73%20predare%20amplasament%20spital.pdf
74%20predare%20amplasament%20casa%20ipv.pdf
74%20predare%20amplasament%20casa%20ipv.pdf
74%20predare%20amplasament%20casa%20ipv.pdf
74%20predare%20amplasament%20casa%20ipv.pdf
74%20predare%20amplasament%20casa%20ipv.pdf
75%20modificare%20HCJ%206%20din%202014.pdf
75%20modificare%20HCJ%206%20din%202014.pdf
75%20modificare%20HCJ%206%20din%202014.pdf
75%20modificare%20HCJ%206%20din%202014.pdf
75%20modificare%20HCJ%206%20din%202014.pdf
75%20modificare%20HCJ%206%20din%202014.pdf
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Președintele Ion Călinoiu dă citire Notei de prezentare a domnului Lupescu Grigore, 

înaintată de conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu și înregistrată la Consiliului 

Judeţean Gorj sub nr. 5974 din 06.05.2015; 

În continuare, i se acordă distincția „Diplomă de excelență” medicului Lupescu Grigore. 

Domnul Lupescu le mulțumește președintelui Consiliului Județean și consilierilor 

județeni pentru distincția primită și prezintă câteva aspecte viața sa profesionala. 

Consilierul județean Cornoiu Sabin dă citire Notei de prezentare a domnului Țundrea 

Alexandru, veteran de război, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.6184/11.05.2015. 

Președintele Călinoiu Ion înmânează distincția „Diplomă de excelență” domnului 

Țundrea Alexandru. Acesta din urmă mulțumește pentru distincția primită și dorește ca toți 

militarii Gorjului să facă cinste tării. 

 

             Se trece la punctul II al ordinii de zi:  

              Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al 

Județului Gorj înregistrată la data de 30.06.2015 

 

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 Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 
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Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

             Se prezintă art.unic al Hotărârii, punctele a, b, c.: În urma supunerii la vot, consiliul 

județean a votat în unanimitate (30 voturi pentru). Nu a votat domnul Cornoiu Sabin. 

Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, consiliul județean fiind de acord cu 

30 voturi pentru. Nu a votat domnul Cornoiu Sabin. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean 
„Salvamont” Gorj 
 

Se  prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnico-Economică, 

Dezvoltare Regională și Relații Externe, Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității 

Administrative, Serviciul Resurse-Umane, Managementul Funcției Publice, IT și Serviciul Public 

„Salvamont” Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (30 voturi pentru). Nu a votat domnul Cornoiu Sabin. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (30 voturi pentru). Nu a votat domnul Cornoiu Sabin. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (30 voturi pentru). Nu a votat domnul Cornoiu Sabin. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (30 voturi pentru). Nu a votat domnul Cornoiu Sabin. 

              Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a votat în 

unanimitate (30 voturi pentru). Nu a votat domnul Cornoiu Sabin. 
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Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene 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. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

              Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre privind completarea structurii serviciilor specifice și a 
tarifelor pentru realizarea veniturilor proprii în anul 2015 de către Camera Agricolă 
Județeană Gorj 
 

            Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Camera Agricolă Județeană Gorj, 

Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și Relații Externe și Direcția Juridică și 

Dezvoltarea Capacității Administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 
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            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

              Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru). 

 

           Se trece la punctul VI al ordinii de zi:         

            Proiect de hotărâre pentru inventarierea în domeniul public al Judeţului Gorj a 
unui bun imobil – teren 
  
            Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnico-Economică, 

Dezvoltare Regională și Relații Externe și Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității 

Administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

 

            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

              Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru). 
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           Se trece la punctul VII al ordinii de zi:         

            Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale și a plății 
acesteia către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului ” Acasă la 
Brâncuși”, ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de 
asociat-membru fondator 
 
            Se  prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Dezvoltarea 

Capacității Administrative și Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și Relații 

Externe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil. 

 

Discuții: 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Sunt unele observații. Dumneavoastră, 

domnule președinte, sunteți inițiatorul acestui Proiect de hotărâre. De ce este necesară 

creșterea cotizației la 20.000 de lei pentru această asociație? Eu nu știu cum a fost promovat 

turismul cu această asociație, cu ce a ajutat până în prezent și ce va face pe viitor. Pe de altă 

parte, nu reiese de niciunde din Expunerea de motive pentru ce sunt necesari acești bani. Ba, 

mai mult decât atât, ne spuneți dumneavoastră acolo că trebuie să aprobăm această sumă 

pentru că domnul Florescu a aprobat în Adunarea Generală. Nu am văzut nicio proiecție a 

acestor bani. Ce se va întâmpla cu ei, cine îi va cheltui și pentru ce? Noi nu putem să dăm bani 

pentru diverse activități, fără să știm cum vor fi cheltuiți. Înainte de a semna, să citiți! Sunt unele 

aberații și dvs. semnați ca inițiator, atunci vă asumați ce scrie în Proiectul de hotărâre. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Asociația ”Acasă la Brâncuși” vizează dezvoltarea 

durabilă și promovarea turismului în județul Gorj și din întreaga regiune, în totalitatea multiplelor 

sale forme, atât în țară, cât și în străinătate, cât și acordarea suportului necesar pentru 

implementarea strategiilor locale și naționale de dezvoltare a turismului. Suma de 20.000 de lei 

este necesară, având în vedere fondurile reduse de care dispune asociația pentru realizarea 

obiectivelor propuse în anul 2015. Contribuția cotizației de 20.000 de lei/an este pentru o mai 

bună susținere și o mai bună activitate la nivelul acestei entități si, mai ales că vom avea un 

eveniment la sfârșitul lunii august la care veți participa și care trebuie susținut. Banii vor fi 

cheltuiți justificat. Justificarea se va face după ce vor fi cheltuiți banii, așa cum s-a procedat și la 

Asociațiile de baschet și fotbal. Proiectul de hotărâre, așa cum este prezentat, este oportun 

pentru promovarea turismului în județul Gorj. 
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            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a decis: 20 

voturi pentru și 11 împotrivă ( Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, 

Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu, 

Rogoveanu Georgiana, Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a decis: 20 

voturi pentru și 11 împotrivă ( Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, 

Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu, 

Rogoveanu Georgiana, Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a decis: 20 

voturi pentru și 11 împotrivă ( Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, 

Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu, 

Rogoveanu Georgiana, Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a decis: 20 

voturi pentru și 11 împotrivă ( Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, 

Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu, 

Rogoveanu Georgiana, Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a decis: 20 

voturi pentru și 11 împotrivă ( Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, 

Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu, 

Rogoveanu Georgiana, Vîlceanu Dan). 

              Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a decis: 20 

voturi pentru și 11 împotrivă ( Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, 

Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu, 

Rogoveanu Georgiana, Vîlceanu Dan). 

 

           Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:         

            Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea 
condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiţie „Reabilitare, modernizare, 
extindere și dotare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu” 
 
            Se  prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnico-Economică, 

Dezvoltare Regională și Relații Externe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 1. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru). 

 Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 4 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 5 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 7 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

              Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru). 

 

           Se trece la punctul IX al ordinii de zi:         

            Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Națională de investiții ,,C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și asigurarea 
condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiţie Consolidare-restaurare Casa 
memorială „Ion Popescu Voitești” 
 
            Se  prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnico-Economică, 

Dezvoltare Regională și Relații Externe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil. 

 

            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 1. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru). 

 Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 4 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 5 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 7 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

              Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul „Diverse”: 

             Proiect de hotărâre pentru modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 6 din 16.01.2014 privind preluarea în domeniul public al 

Judeţului Gorj, cu titlu gratuit, a unor active evidenţiate în  patrimoniul Societatea 

”UZINA MECANICĂ SADU” S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM S.A., supuse 

procedurii fiscale de dare în plată către stat prin Ministerul Finanţelor Publice,  în scopul 

constituirii unui parc industrial. 

 

            Se  prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnico-Economică, 

Dezvoltare Regională și Relații Externe și Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității 

Administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 
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            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru). 

 Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin.1.În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

              Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a votat în 

unanimitate (31 voturi pentru). 

 

 

 

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

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Ion Călinoiu        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 
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