
 1 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 16303/28.12.2016 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 21.12.2016, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care 

participă: 

 

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

 

II. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CILIBIU NICOLAE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION 

HANU DORIN 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MAIOREANU ANDREI-PETRIȘOR 

MILITARU CONSTANTIN-SEVERUS 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

VÎLCEANU DAN 
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De la ședință au lipsit motivat următorii consilieri județeni: Muja Nicolae, Borcan Marius și 

Șarapatin Elvira. 

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

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Arjoca Sorin – Subprefectul județului Gorj. 

 

III. INVITAŢI: 

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

relații externe; 

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

        3.Ungureanu Victoria – șef serviciu, 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.Slivilescu Lidia – șef serviciu, Resurse umane, managementul funcției publice, IT, Direcția 

tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

        6.Lăzărescu Valeriu Eugen – șef serviciu, Transport public județean, parc auto, întreținere și 

deservire; 

            7.Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent. 

            8.Reprezentanți ai Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

            9.Reprezentanți ai mass-media locală. 

  

         Înainte de a începe ședința ordinară, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a 

prezentat un program artistic dedicat sărbătorilor de iarnă, ulterior acestui moment fiind premiați de 

către Consiliul Județean Gorj, pentru rezultatele deosebite obținute în anul 2016, mai mulți sportivi de la 

Clubul Sportiv „Pandurii Lignitul Târgu-Jiu”. 

 

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

Popescu. Procesul verbal al ședinței din data de 13.12.2016 a fost aprobat tacit. 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Maioreanu Andrei-

Petrișor, Grivei Gheorghe și Davițoiu-Leșu Gheorghe. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 351 din data de 15.12.2016, a fost convocat 

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

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj 

înregistrată la data de 12.12.2016 şi preliminată până la 31.12.2016; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 350/15.12.2016 a Președintelui Consiliului 

Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2017, la nivelul 

Judeţului Gorj; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/102.%20HCJ%20BPG%2021122016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/103.%20HCJ%20exec%2012%20dec%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/103.%20HCJ%20exec%2012%20dec%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/104.%20HCJ%20valid%20disp%20350.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/104.%20HCJ%20valid%20disp%20350.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/104.%20HCJ%20valid%20disp%20350.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/105.%20hotarare%20taxe%20tarife%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/105.%20hotarare%20taxe%20tarife%202017.pdf
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2017, 

la nivelul judeţului Gorj; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din județul 

Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare 

cu apă și canalizare “ADIA” Gorj; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de  Dezvoltare 

Intercomunitară „ADIA” Gorj; 

8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare 

asupra unui imobil aflat în domeniul public al Județului Gorj; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

Județului Gorj; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului 

de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

și pentru aprobarea capacităților de funcționare a serviciilor sociale furnizate în condițiile legii; 

11. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale; 

12. Raport de control privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

Diverse.  

13. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și 

validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv. 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj propune retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de 

hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și pentru aprobarea 

capacităților de funcționare a serviciilor sociale furnizate în condițiile legii și averitzează conducerea 

DGASPC în legatură cu faptul că nu acceptă întocmirea neglijentă a proiectelor de hotărâri și că este 

necesara o atenție deosedită asupra acestui lucru. 

 Supuse la vot, atât această propunere, cât și ordinea de zi au fost aprobate în unanimitate (29 

de voturi pentru), inclusiv proiectul de hotărâre de la punctul „Diverse”, și se propune începerea ședinței 

cu acest proiect. 

 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 

județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică - aviz favorabil. 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/106.%20HCJ%20preturi%20produse%20agricole%202017%20FINAL.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/106.%20HCJ%20preturi%20produse%20agricole%202017%20FINAL.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/107.%20HCJ%20aderare%20ADIA%20danesti%20godinesti%20tismana.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/107.%20HCJ%20aderare%20ADIA%20danesti%20godinesti%20tismana.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/107.%20HCJ%20aderare%20ADIA%20danesti%20godinesti%20tismana.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/108.%20Hotarare%20MODIFICARE%20STATUT%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/108.%20Hotarare%20MODIFICARE%20STATUT%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/109.%20Pr%20HCJ%20exercitare%20drept%20admin%20imobil.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/109.%20Pr%20HCJ%20exercitare%20drept%20admin%20imobil.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/110.%20HCJ%20modif%20inv%20dom%20pub%20DJ%20674B%20-2016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/110.%20HCJ%20modif%20inv%20dom%20pub%20DJ%20674B%20-2016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/111.%20HCJ%20eliberare%20licente%20de%20traseu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/12.%20Raport%20control%20comisie%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/12.%20Raport%20control%20comisie%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/101.%20HCJ%20incetare%20validare%20mandat%20cj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/21.12.2016%20-%20Adoptate/101.%20HCJ%20incetare%20validare%20mandat%20cj.pdf
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Domnul Milosteanu Gheorghe, președintele Comisiei de validare a Consiliului Județean Gorj, 

prezintă Raportul acesteia cu privire la examinarea legalității alegerii doamnei Șuță Denisa-Zenobia, la 

scrutinul din 5 iunie 2016, și propune validarea mandatului său de consilier județean. 

Propunerea de validare a mandatului de consilier județean a fost votată în unanimitate (29 

voturi pentru). Doamna Șuță Denisa-Zenobia nu a votat. 

     Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

în unanimitate (29 de voturi pentru). Doamna Șuță Denisa-Zenobia nu a votat. 

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

în unanimitate (29 de voturi pentru). Doamna Șuță Denisa-Zenobia nu a votat. 

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

unanimitate (29 de voturi pentru). Doamna Șuță Denisa-Zenobia nu a votat. 

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

în unanimitate (29 de  voturi pentru). Doamna Șuță Denisa-Zenobia nu a votat. 

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

unanimitate (29 de voturi pentru). Doamna Șuță Denisa-Zenobia nu a votat. 

 

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

unanimitate (29 de voturi pentru). Doamna Șuță Denisa-Zenobia nu a votat. 

 

În continuare, domnul președinte, Popescu Cosmin-Mihai, o invită pe doamna consilier județean 

Șuță Denisa-Zenobia să depună jurământul, felicitându-o și urându-i succes în activitatea pe care o va 

desfășura pe parcursul mandatului. 

Doamna Șuță Denisa-Zenobia depune jurământul. 

 

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 - aviz favorabil 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică - aviz favorabil 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte - aviz favorabil 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială - 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, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

în unanimitate (30 de  voturi pentru).  

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

în unanimitate (30 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (30 de  voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului 

Gorj înregistrată la data de 12.12.2016 şi preliminată până la 31.12.2016 

 

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 de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – 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 pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională 

– aviz favorabil. 

 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

     Se prezintă articolul unic al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord cu 30 voturi pentru.  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 350/15.12.2016 a Președintelui 

Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, 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 şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative  

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - aviz favorabil 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică - aviz favorabil 

 
     Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe si tarife pentru anul fiscal 2017, la nivelul 

Județului 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 şi Direcţia urbanism 

și amenajarea teritoriului.  

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru 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 fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 11 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 12  al Hotărârii, alin.1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 12  al Hotărârii, alin.2. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 

2017, la nivelul judeţului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

administrative din cadrul  Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de 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 fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din 

județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

administrative din cadrul  Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – 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 prognoze, dezvoltare şi cooperare regională 

– aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 
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Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de  Dezvoltare 

Intercomunitară „ADIA” Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

administrative din cadrul  Consiliului Județean Gorj. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 

administrare asupra unui imobil aflat în domeniul public al Județului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru 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 fost de acord în 

unanimitate(30 de voturi pentru). 
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Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate(30 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate(30 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate(30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate(30 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate(30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 
Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public al Județului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru 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 fost de acord în 

unanimitate(30 de voturi pentru). 

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

unanimitate(30 de voturi pentru). 

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

unanimitate(30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 
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Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate 

speciale 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului. 

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

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Raport de control privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor vacante la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu 

 

Această informare este prezentată de către domnul consilier județean Banța Victor, președintele 

Comisiei de verificare a modului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

De asemenea, doamna consilier județean Hortopan Ramona-Cristina, membru al Comisiei în 

cauză, atrage atenția asupra faptului că nu este de acord în totalitate cu ceea ce este menționat în 

acest Raport de control.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Solicit ca acest Raport să fie transmis Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu împreună cu propunerile doamnei consilier Hortopan Ramona.     

Totodata, vreau să va urez să aveți parte de sărbători fericite și un an mai bun. La multi ani! 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

         PREȘEDINTE,                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 


