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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 26.07.2013, la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Gorj la care participă: 
 
I. CONSILIERII JUDEŢENI: 

 
 CĂLINOIU ION 
  

       
BANŢA VICTOR 
CILIBIU NICOLAE 
CIUCHIATU CONSTANTIN 
DOBRIŢOIU ION 
DRĂGOI ALECU 
FILIP ROBERT DORIN  
GRECI COSMIN 
GRIVEI GHEORGHE 
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
MANTA PANTELIMON 
MILOSTEANU GHEORGHE 
MITESCU GHEORGHE 
NANU PETRE 
NEAŢĂ GHEORGHE 
NICHIFOR GHEORGHE 
NOVAC GHEORGHE 
ORZAN GHEORGHE 
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 
PAVEL NELU  
POPA VALENTIN 
PORUMBEL GHEORGHE 
PUNGAN MARIAN CONSTANTIN 
RĂDULESCU PETRE 
RÂBU VASILE 
ŞARAPATIN ELVIRA 
VĂCARU ALIN VASILE 
VÎLCEANU DAN  
 
Au lipsit  de la şedinţă următorii consilieri judeţeni: CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA,  FLORESCU CIPRIAN 

ADRIAN,  SLAPCIU AUREL şi VASILESCU MARIA.  
 
 Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 21.06.2013 a fost aprobat tacit. 
 Participă, potrivit legii, domnul Marcău Costel – secretar al judeţului. 

 
II. INVITAŢI: 
 
Stricescu Daniela- director executiv; 
Slivilescu Lidia- şef serviciu resurse umane, managementul funcţiei publice, IT; 
Giurgiulescu Ileana-Claudia- director executiv adjunct, 
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Cotrună Dumitru- director executiv, DGASPC Gorj; 
Pasti Cristian-Toader- director, SC Parc Industrial Gorj SA; 
Reprezentanţi ai mass-mediei locale 

 
 Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Teodorescu Ion-Claudiu, prefect. 
 
 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte, 

care precizează că, în conformitate cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr.436 din 

19.07.2013, a fost convocat consiliul judeţean în şedinţă ordinară, în data de 26.07.2013, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013, 
înregistrată la data de 30.06.2013; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013; 
3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj, precum şi a instituţiilor publice din subordinea sau autoritatea Consiliului Judeţean 
Gorj, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 6 din 
31.01.2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 672, km 0+000-43+623, Ciuperceni- 
Godineşti- Tismana- Peştişani- Brădiceni- Buduhala (DN67)”  şi a cheltuielilor legate de implementarea 
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;  

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea exploatării şi valorificării unor arbori din plantaţia 
de conifere situată în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”- Runcu, evidenţiată în 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Gorj; 

6. Proiect de hotărâre privind majorarea participaţiei Judeţului Gorj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Gorj 
S.A.; 

7. Diverse . 
 

La punctul DIVERSE al ordinii de zi s-au supus spre dezbatere şi aprobare următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean declarat ales pe 
lista Partidului Poporului-Dan Diaconescu; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj.  
 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013, înregistrată la 
data de 30.06.2013; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi 

relaţii externe şi vizat de Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei  buget – finanţe- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri- favorabil; 

68%20executie%20buget.pdf
68%20executie%20buget.pdf
69%20rectificare%20buget.pdf
70%20masuri%20cf%20oug%2077%20din%202013.pdf
70%20masuri%20cf%20oug%2077%20din%202013.pdf
70%20masuri%20cf%20oug%2077%20din%202013.pdf
71%20modific%20si%20complet%20hcj%20nr%206%20din%202008.pdf
71%20modific%20si%20complet%20hcj%20nr%206%20din%202008.pdf
71%20modific%20si%20complet%20hcj%20nr%206%20din%202008.pdf
71%20modific%20si%20complet%20hcj%20nr%206%20din%202008.pdf
72%20valorific%20plantatie%20conifere.pdf
72%20valorific%20plantatie%20conifere.pdf
72%20valorific%20plantatie%20conifere.pdf
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75%20modific%20stat%20fctii%20dgaspc%20gj.pdf
75%20modific%20stat%20fctii%20dgaspc%20gj.pdf
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului- 
favorabil; 

Se prezintă Raportul  de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului- favorabil; 
Se prezintă art. 1, lit.a) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

(28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1, lit.b) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

(28 voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 voturi 

pentru). 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013; 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi 

relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei  buget – finanţe- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială- favorabil; 
Se prezintă art. 1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 2, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 2, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 voturi 

pentru). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Gorj, precum şi a instituţiilor publice din subordinea sau autoritatea Consiliului Judeţean Gorj, în 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi 

relaţii externe, Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative şi Serviciul resurse umane, managementul 
funcţiei publice, IT.. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei  buget – finanţe- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială- favorabil; 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului- 

favorabil; 
Se prezintă Raportul  de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului- favorabil; 
Se prezintă art. I, alin.1-9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Se prezintă art. III al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 voturi 

pentru). 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 6 din 31.01.2008 privind 
aprobarea proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 672, km 0+000-43+623, Ciuperceni- Godineşti- Tismana- 
Peştişani- Brădiceni- Buduhala (DN67)”  şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi 

relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei  buget – finanţe- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională- favorabil; 
Se prezintă art. 1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 voturi 

pentru). 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea exploatării şi valorificării unor arbori din plantaţia de 
conifere situată în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”- Runcu, evidenţiată în inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Gorj; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi 

relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei  buget – finanţe- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului- favorabil; 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 2, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
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Se prezintă art. 2, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (28 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 
voturi pentru). 

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 voturi 
pentru). 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind majorarea participaţiei Judeţului Gorj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Gorj S.A.; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi 

relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei  buget – finanţe- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri- favorabil; 
Se prezintă art. 1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 voturi 

pentru). 
Se trece la punctul DIVERSE al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean declarat ales pe lista 
Partidului Poporului-Dan Diaconescu; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 voturi 

pentru). 
Domnul Manta Pantelimon, consilier judeţean- cei de la comisia de specialitate juridică, să fi văzut bine 

documentele, din câte ştiu eu, este vorba de retragerea sprijinului politic, să nu existe vreo contestaţie, să fie atras în 
litigiu şi Consiliul Judeţean Gorj. 

Poate fi vorba de o decizie de excludere rămasă definitivă. 
Ţinut seama şi de statutul partidului respectiv. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- domnul Slapciu a fost exclus, a venit la mine, am discutat, nu sunt obiecţii. 
Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj.  

Se prezintă Expunerea de motive. 
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Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi 
relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei  buget – finanţe- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială- favorabil; 
Se prezintă art. 1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (28 voturi pentru). 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 voturi 

pentru). 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- doresc să vă informez că în perioada 4 -11 august voi fi plecat în concediu. 
Domnul Dan Vîlceanu, consilier judeţean- la o şedinţă viitoare de consiliu judeţean , domnul Popescu,  

director al SC Aparegio Gorj SA să prezinte un material cu investiţiile realizate, investiţiile în curs, privind activitatea 
de apă, canal, ca operator regional. 

 
 
 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 PREŞEDINTE, 
  Ion Călinoiu                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                      Costel Marcău 
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