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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 20.10.2015, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL 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 

PORUMBEL GHEORGHE 

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN 

RĂDULESCU PETRE 
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RÂBU VASILE 

ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VÎLCEANU DAN 

  

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

Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Arjoca Sorin – subprefect. 

 

III. INVITAŢI: 

 

1.Stricescu Daniela – director executiv, Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe. 

2.Giurgiulescu Claudia – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, 

dezvoltare regională și relații externe. 

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

regională și relații externe. 

4.Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

administrative. 

5.Ungureanu Victoria – șef serviciu, Financiar-contabilitate, Direcția tehnico-economică, 

dezvoltare regională și relații externe. 

6.Slivilescu Lidia – șef serviciu, Resurse umane, managementul funcției publice, IT, 

Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe. 

7.Florescu Liliana – șef serviciu, Evidență patrimoniu, monitorizare proiecte și servicii 

comunitare de utilități publice. 

8.Bratu Alexandru – manager, Școala Populară de Artă Tg-Jiu. 

9.Reprezentanți ai mass-mediei locale. 

 

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

 Procesul-verbal al ședinței din data de 07.10.2015 a fost aprobat tacit. 

Pentru lucrările şedinţei, în urma votului, s-au desemnat următorii consilieri judeţeni: 

Nichifor Gheorghe, Drăghici Dorel și Șarapatin Elvira. 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 963/13.10.2015 a fost convocat Consiliul 

Județean în ședință ordinară în data de 20.10.2015, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului 

Gorj pe anul 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj, înregistrată la data de 30.09.2015; 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu 

această destinație în bugetul propriu general al Județului Gorj pentru anul 2015; 

95.%20rectificare%20buget.pdf
95.%20rectificare%20buget.pdf
96.%20Aprobare%20executie%2030092015.pdf
96.%20Aprobare%20executie%2030092015.pdf
97.%20Repartizare%20sume%20unitati%20de%20cult.pdf
97.%20Repartizare%20sume%20unitati%20de%20cult.pdf
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4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 10 

din 29.01.2015 privind aprobarea cuantumului și plății cotizației pe anul 2015 

către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA”; 

5. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 901/28.09.2015 a 

ordonatorului principal de credite al bugetului propriu al județului Gorj, privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și 

din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru proiectul de 

buget pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017, 2018 și 2019 pentru achitarea 

arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 67 

din 14.07.2009 privind aprobarea cheltuielilor legate de implementarea 

proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu, Județul Gorj”, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al imobilului-construcție 

destinat Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap, edificat de Fundația 

„SERA ROMÂNIA”; 

8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor 

de care beneficiază copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în 

unitățile de învățământ de masă; 

9. Proiect de hotărâre privind înființarea Regiei Autonome Județene de 

Administrare a Domeniului Public și Privat Gorj – R.A. prin transformarea 

persoanei juridice S.C. „Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A.; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-

teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

Serviciul de Alimentare și canalizare „ADIA” Gorj; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Direcția Comunitară 

Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj și Camera Agricolă Județeană Gorj, pentru 

anul 2015; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Direcția Comunitară 

Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj, Direcția Generală de Asistență 

98.%20Modif%20HCJ%2010%20din%2029012015.pdf
98.%20Modif%20HCJ%2010%20din%2029012015.pdf
98.%20Modif%20HCJ%2010%20din%2029012015.pdf
99.%20Validare%20dispozitie%20901%20din%2028982915.pdf
99.%20Validare%20dispozitie%20901%20din%2028982915.pdf
99.%20Validare%20dispozitie%20901%20din%2028982915.pdf
99.%20Validare%20dispozitie%20901%20din%2028982915.pdf
99.%20Validare%20dispozitie%20901%20din%2028982915.pdf
99.%20Validare%20dispozitie%20901%20din%2028982915.pdf
99.%20Validare%20dispozitie%20901%20din%2028982915.pdf
99.%20Validare%20dispozitie%20901%20din%2028982915.pdf
99.%20Validare%20dispozitie%20901%20din%2028982915.pdf
99.%20Validare%20dispozitie%20901%20din%2028982915.pdf
100.%20Modif%20HCJ%2067%20din%2014072009.pdf
100.%20Modif%20HCJ%2067%20din%2014072009.pdf
100.%20Modif%20HCJ%2067%20din%2014072009.pdf
100.%20Modif%20HCJ%2067%20din%2014072009.pdf
100.%20Modif%20HCJ%2067%20din%2014072009.pdf
101.%20Stabilire%20regim%20judiric%20imobil%20SERA.pdf
101.%20Stabilire%20regim%20judiric%20imobil%20SERA.pdf
101.%20Stabilire%20regim%20judiric%20imobil%20SERA.pdf
102.%20Stabilire%20masuri%20drepturi%20copii.pdf
102.%20Stabilire%20masuri%20drepturi%20copii.pdf
102.%20Stabilire%20masuri%20drepturi%20copii.pdf
103.%20Infiintare%20RAADPP.pdf
103.%20Infiintare%20RAADPP.pdf
103.%20Infiintare%20RAADPP.pdf
104.%20Aprobare%20aderare%20UAT%20la%20ADIA.pdf
104.%20Aprobare%20aderare%20UAT%20la%20ADIA.pdf
104.%20Aprobare%20aderare%20UAT%20la%20ADIA.pdf
105.%20modif.%20Plan%20de%20ocupare.pdf
105.%20modif.%20Plan%20de%20ocupare.pdf
105.%20modif.%20Plan%20de%20ocupare.pdf
105.%20modif.%20Plan%20de%20ocupare.pdf
105.%20modif.%20Plan%20de%20ocupare.pdf
106.%20Aprob%20plan%20de%20ocupare.pdf
106.%20Aprob%20plan%20de%20ocupare.pdf
106.%20Aprob%20plan%20de%20ocupare.pdf
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Socială și Protecția Copilului Gorj și Camera Agricolă Județeană Gorj, pentru 

anul 2016; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

78/25.08.2015 pentru constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de 

soluționarea a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții 

de conducere vacante de șef de secție, respectiv șef de laborator din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu-

Jiu; 

 

La punctul „Diverse” se propune: 

                   15.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de sponsorizare transmisă de 

OMV PETROM S.A. privind transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a U.A.T. Județul 

Gorj a dreptului de proprietate asupra imobilului „Sediul OMV Petrom Târgu-Jiu” în vederea 

asigurării spațiilor de funcționare a activităților aferente serviciilor sociale. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (33 de voturi), inclusiv 

proiectul de hotărâre de la punctul „Diverse”.  

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2015. 

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. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord cu 31 voturi pentru (Nu au votat: Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord cu 31 voturi pentru (Nu au votat: Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 3. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord cu 31 voturi pentru (Nu au votat: Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin). 

106.%20Aprob%20plan%20de%20ocupare.pdf
106.%20Aprob%20plan%20de%20ocupare.pdf
107.%20modif%20HCJ%2078%20din%2025082015.pdf
107.%20modif%20HCJ%2078%20din%2025082015.pdf
107.%20modif%20HCJ%2078%20din%2025082015.pdf
107.%20modif%20HCJ%2078%20din%2025082015.pdf
107.%20modif%20HCJ%2078%20din%2025082015.pdf
108.%20modif%20org%20stat%20de%20functii%20si%20rof%20SPA.pdf
108.%20modif%20org%20stat%20de%20functii%20si%20rof%20SPA.pdf
108.%20modif%20org%20stat%20de%20functii%20si%20rof%20SPA.pdf
109.%20acceptare%20oferta%20de%20sponsorizare.pdf
109.%20acceptare%20oferta%20de%20sponsorizare.pdf
109.%20acceptare%20oferta%20de%20sponsorizare.pdf
109.%20acceptare%20oferta%20de%20sponsorizare.pdf
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Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord cu 31 voturi pentru (Nu au votat: Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord cu 31 voturi pentru (Nu au votat: Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord cu 31 voturi pentru (Nu au votat: Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord cu 31 voturi pentru (Nu au votat: Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

cu 31 voturi pentru (Nu au votat: Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

cu 31 voturi pentru (Nu au votat: Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin). 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

cu 31 voturi pentru (Nu au votat: Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin). 

 

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

cu 31 voturi pentru (Nu au votat: Porumbel Gheorghe și Cornoiu Sabin). 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj, înregistrată la data de 30.09.2015. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte. 

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

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

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

regională. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi 

protecţia mediului. 
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Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. unic al Hotărârii, lit. a. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost 

de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. unic al Hotărârii, lit. b. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost 

de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. unic al Hotărârii, lit. c. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost 

de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu 

această destinație în bugetul propriu general al Județului Gorj pentru anul 2015. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 10 

din 29.01.2015 privind aprobarea cuantumului și plății cotizației pe anul 2015 către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA”. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

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

regională. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 901/28.09.2015 a ordonatorului 

principal de credite al bugetului propriu al județului Gorj, privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cotele defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat pentru proiectul de buget pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017, 

2018 și 2019 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

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

regională. 
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Discuții: 

Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina, consilier județean: Am dori să cunoaștem si noi 

exact care sunt solicitarile pentru arierate și care sunt pentru proiecte noi. Am zis să avem un 

desfășurător al acestor arierate, asa cum s-a întâmplat și anul trecut. 

Domnul Ion Călinoiu, președinte: Anul trecut, repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale s-a făcut prin Ministerul Finanțelor. Situația arieratelor pe anul 2015 se află în 

evidența Administrației Finanțelor Publice Locale. Criteriul este creșterea față de anul 2014. 

Arieratele au constituit o prioritate și pot spune că arierate istorice nu mai avem. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 67 

din 14.07.2009 privind aprobarea cheltuielilor legate de implementarea proiectului 

„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu, Județul Gorj”, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al imobilului-construcție 

destinat Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap, edificat de Fundația „SERA 

ROMÂNIA”. 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 
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Se prezintă art. 4 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

fost de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor 

de care beneficiază copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în 

unitățile de învățământ de masă. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe și Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 
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Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind înființarea Regiei Autonome Județene de Administrare 

a Domeniului Public și Privat Gorj – R.A. prin transformarea persoanei juridice S.C. 

„Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A. 

 

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. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe – o abținere. 

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

nefavorabil. 

 

            Discuţii: 

Domnul Călinoiu Ion, preşedinte: Înființarea acestei regii prin reorganizarea S.C. IDP 

Gorj. S.A. este concepută prin extinderea obiectului de activitate la toate activitățile specifice 

administrării domeniului public și privat al județului. Această Regie Autonomă Județeană de 

Administrare a Domeniului Public și Privat Gorj prin reorganizarea S.C. IDP Gorj. S.A. se 

găsește la multe județe din țară și există și cadru juridic în acest sens. Se are în vedere 

eliminarea disfuncționalităților în execuția lucrărilor și întreținerea domeniului public și privat al 

județului. Nu este un lucru de neluat în seamă. Se scurtează foarte mult perioada de execuție a 

lucrărilor, iar legat de procedură avem la bază legea achizițiilor publice. Cu privire la eficiența 

activității, e vorba de o activitate transparentă, prin serviciile respective urmărindu-se realizarea 

eficientă a lucrărilor. Există posibilitatea să dezvoltăm aceste servicii. La ora actuală, această 

societate comercială nu are probleme cu eficiența activității, achitându-se de toate lucrările la 

timp. Societatea comercială este supusă transformării în regie autonomă, având ca obiect 

principal de activitate servicii de administrație publică generală. Toate sunt bine prezentate în 

raportul de specialitate la proiectul de hotărâre, astfel că există cadru legislativ pentru 

transformarea acestei societăți comerciale în regie autonomă. Se vor rezolva probleme ce 

interesează județul.  

Domnul Pungan Marian, consilier județean: Să se consemneze în Procesul verbal al 

ședinței că eu și încă doi consilieri județeni (Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin) nu vom vota 

acest proiect de hotărâre, pentru a nu fi în conflict de interese. 

Domnul Orzan Gheorghe, consilier județean: Eu am o altă soluție pentru această 

societate. A mai fost un exemplu în județul Teleorman, unde a fost înființată Societatea 

Teldrum care s-a privatizat și are lucrări în toată țara, deci este o privatizare cu succes. Am și o 

denumire pentru această societate, cum ar fi „GORJDRUM”, care să fie privatizată, pentru că, 

în felul acesta, se va realiza mult mai bine obiectivul propus. Dacă societatea este profitabilă 

așa cum rezultă din acte, bilanț, cea mai bună soluție ar fi aceasta, nu transformarea in regie. 
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Domnul Călinoiu Ion, preşedinte: Eu vad un element constructiv din partea liberalilor, 

criteriul de performanță este dat de competitivitate. Dacă se privatizează S.C IDP GORJ S.A? 

Am spus ceva si e bine să ținem cont de acest lucru. Această regie autonomă va executa 

lucrările atunci când este nevoie. Avem lucrări de construcții care se autorizează, dar și lucrări 

de patrimoniu, astfel că acestei regii îi dăm o activitate diversă, în conformitate cu prevederile 

legale. Obiectul de activitate este acela de a se interveni atunci când este necesar la un 

obiectiv de interes județean. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Astăzi trebuie să schimbăm o tactică care 

durează de peste 10 ani. Niciodată până acum nu s-a mai spus că avem probleme cu 

administrarea domeniului public și privat al județului Gorj. Când am ridicat câte o problemă, am 

fost contrazis de către domnul președinte Călinoiu. Acum ne spuneți că nu a fost gestionat bine 

patrimoniul județului, dar timp de 10 ani nu s-a știut acest lucru? Nu știm care este situația din 

documentele S.C IDP GORJ S.A, nu avem o balanță privind această treabă, privind situația 

economico-financiară a societății. De ce să facem această regie exact în momentul în care se 

află în derulare această licitație la Consiliul Județean Gorj? Eu nu mă pot gândi decât că este 

vorba de o reglare de afaceri, de o reglare de conturi pe spatele Consiliului Județean. Și spun 

asta pentru că se transformă o societate în regie, se poate schimba acționarul, nu e problemă, 

dar de 10 ani nu am simțit nevoia să facem această schimbare? Eu ridic niște semne de 

întrebare. Rămâne la latitudinea consilierilor să decidă dacă aceasta este administrația pe care 

o facem în județul Gorj. Președintele Consiliului Județean a venit cu o propunere, 

dumneavoastră decideți dacă aprobați așa ceva, iar dacă acceptați, înseamnă că lucrurile au 

scăpat de sub control. 

Domnul Călinoiu Ion, preşedinte: Fiecare consilier județean poate să își spună 

punctul de vedere. Sunt de acord cu domnul Vîlceanu că gestionarea putea fi mai bună. 

Această societate comercială a executat lucrări de întreținere drumuri și pot spune că 

activitatea a fost performantă, dar poate deveni și mai eficientă prin înființarea acestei regii. Si 

acum lucrurile merg bine acolo, societatea are o activitate eficientă care răspunde cerințelor 

noastre de întreținere a drumurilor și de execuție a lucrărilor la timp. Pot da exemplu podul de 

la Albeni care s-a realizat. Execuția lucrărilor s-a făcut atunci când a fost nevoie. Domnul 

Vîlceanu vorbeste despre un istoric pe care nu îl cunoaște și pe care îl speculează cum 

dorește. Nu discut despre licitație, comisia se va pronunța. Vreau să vă spun că, pentru a 

decide, comisia a cerut o expertiză externă, dar care nu are nicio legătură cu executarea 

lucrărilor de întreținere, expertiză ce va face obiectul unui contract, pe patru ani, și pe care îl va 

încheia anual. Pe noi ne interesează să avem o unitate economică care să răspundă la timp de 

execuția lucrărilor de întreținere, reparații, modernizare și consolidare a drumurilor ce aparțin 

domeniului public și privat al județului. 
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Domnul Orzan Gheorghe, consilier județean: Această regie nu mai participă la nicio 

licitație, toate lucrările îi vor fi încredințate, nu se va supune regulilor de piață. 

Domnul Călinoiu Ion, preşedinte: Aceasta va executa lucrări de strictă necesitate 

pentru dezvoltarea patrimoniului public și privat al județului. Va răspunde pentru tot ce face, iar 

totul se va face în conformitate cu legea. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Când se va face o reabilitare de drum 

județean, e obligatoriu să se organizeze licitație? Acum, regia nou înființată face cum dorește, 

întrucât se cunoaște că regiile autonome sunt exceptate de la licitație.  

Domnul Călinoiu Ion, preşedinte: Toate lucrările se vor face cu respecarea legii: 

proiectant, diriginte de șantier etc., fiind mereu supuse controlului. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: La art.10 din Proiectul de hotărâre privind 

organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome, nu există numărul de posturi, iar toate 

posturile vor fi ocupate prin concurs. Dacă tot se face transformarea acestei societăți în regie 

autonomă, de ce nu se procedează la fel și cu Vârful Păpușa? 

Domnul Călinoiu Ion, preşedinte: Când se vor aproba organigrama și statul de funcții 

la această regie, se va veni cu proiect de hotărâre.  

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Ce se va întâmpla cu licitația de întreținere 

a drumurilor județene, pe patru ani? 

Domnul Călinoiu Ion, preşedinte: Licitația continuă. Regia va face lucrări de strictă 

necesitate, extindându-se sfera de activitate. Sperăm să nu avem greutăți în activitate, toate 

lucrările având proiecte. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Gestionați drumurile, nu mai puteți ține 

licitația cu drumurile județene. Sunt licitații publice, ce facem? Sunteți responsabil pentru 

fiecare lucru care se întâmplă. 

Domnul Călinoiu Ion, preşedinte: Licitațiile se vor ține atunci când vor fi prevederi 

bugetare. 

Domnul Orzan Gheorghe, consilier județean: Această regie va primi lucrări încheiate 

direct.  

Domnul Călinoiu Ion, preşedinte: Lucrările vor fi date cu aprobarea Consiliului 

Județean Gorj. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Fiind vorba de o hotărâre de patrimoniu, 

ea trebuie votată cu 2/3 din numărul total al consilierilor județeni. 

Doamna Rădulea-Zamfirecu Cristina-Elena, secretar al județului: Hotărârea va 

putea fi votată cu majoritate simplă, pentru că nu este vorba de patrimoniul județului, ci despre 

transferul patrimoniului unei SC către RA, patrimoniul județului și patrimoniul SC sunt distincte; 

hotărârile privind patrimoniul județului vor fi adoptate cu majoritate calificată.  

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Lucrurile acestea nu le va stabili decât 

instanța. 

Doamna Rădulea-Zamfirecu Cristina-Elena, secretar al județului: Corect!  
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Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a decis: 19 

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

Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan Marian-

Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a decis: 19 

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

Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan Marian-

Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a decis: 19 

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

Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan Marian-

Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a decis: 19 

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

Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan Marian-

Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii, alin.(2). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a decis: 19 

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

Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan Marian-

Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 7 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 
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Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 7 al Hotărârii, alin.(2). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a decis: 19 

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

Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan Marian-

Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 9 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 9 al Hotărârii, alin.(2). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 9 al Hotărârii, alin.(3). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 10 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 10 al Hotărârii, alin.(2). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 
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Se prezintă art. 10 al Hotărârii, alin.(3). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 11 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 11 al Hotărârii, alin.(2), lit.a). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean 

a decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 11 al Hotărârii, alin.(2), lit.b.). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean 

a decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 11 al Hotărârii, alin.(3). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 11 al Hotărârii, alin.(4). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 11 al Hotărârii, alin.(5). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 11 al Hotărârii, alin.(6). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 
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Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 11 al Hotărârii, alin.(7). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan 

Marian-Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 12 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a decis: 19 

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

Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan Marian-

Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 13 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a decis: 19 

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

Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan Marian-

Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

Se prezintă art. 14 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a decis: 19 

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

Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan Marian-

Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

 

Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a decis: 19 

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

Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan). Nu au votat Pungan Marian-

Constantin, Ciuchiatu Constantin și Greci Cosmin. 

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale 

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru Serviciul de 

Alimentare și canalizare „ADIA” Gorj. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia juridică şi dezvoltarea 

capacităţii administrative și Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 
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Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Direcția Comunitară Județeană 

de Evidență a Persoanelor Gorj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj și Camera Agricolă Județeană Gorj, pentru anul 2015. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe și Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 
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Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Direcția Comunitară Județeană de 

Evidență a Persoanelor Gorj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj și Camera Agricolă Județeană Gorj, pentru anul 2016. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe și Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

78/25.08.2015 pentru constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționarea a 

contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante 

de șef de secție, respectiv șef de laborator din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu. 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe și Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 
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Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe și Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul „Diverse” al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de sponsorizare transmisă de OMV 

PETROM S.A. privind transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a U.A.T. Județul 

Gorj a dreptului de proprietate asupra imobilului „Sediul OMV Petrom Târgu-Jiu” în 

vederea asigurării spațiilor de funcționare a activităților aferente serviciilor sociale. 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia juridică şi dezvoltarea 

capacităţii administrative și Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe.  

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost 

de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(2). În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost 

de acord în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru).  

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord 

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

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

în unanimitate (33 voturi pentru). 

 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Vreau să îl întreb pe domnul subprefect, 

dacă ne poate spune, ce măsuri s-au luat în legătură cu microbuzul acela de la Logrești care a 

vârstnicii la și de la locul petrecerii, microbuz destinat transportului elevilor la școală.  

Domnul Arjoca Sorin, subprefect: Microbuzul este destinat strict pentru transportul 

elevilor. Am sesizat organul de poliție rutieră si s-au luat măsuri în urma veridficării. 

 

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

 

 PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

  Ion Călinoiu                                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
Întocmit, 

Dumitru Nanu 

Ex. 2 
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