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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 13532/28.10.2016 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 26.10.2016, 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 

BORCAN MARIUS 

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 

MUJA NICOLAE 

NICHIFOR GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘARAPATIN ELVIRA 
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TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

VÎLCEANU DAN 

 

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

Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Paraschivu Gheorghe – Prefectul 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.Cimpoieru Cornel - director executiv adjunct, Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare 

Regională și Relații Externe; 

4.Giurgiulescu Claudia - director executiv adjunct, Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare 

Regională și Relații Externe. 

5.Bajmatără Cosmin - director executiv adjunct, Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare 

Regională și Relații Externe; 

       6.Ungureanu Victoria – șef serviciu, Financiar-contabilitate, Direcția tehnico-economică, 
dezvoltare regională și relații externe. 

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

tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

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

deservire; 

          09.Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent de lucru; 

      10.Oana Paloș– consilier, Compartimentul Președintelui; 

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

          12. Reprezentanți ai mass-mediei locală. 

  

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

Popescu. Procesul verbal al ședinței din data de 30.09.2016 a fost aprobat tacit. 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Păsărin Ovidiu-Dragoș, 

Borcan Marius și Coană Ion. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 261 din data de 20.10.2016, 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 30.09.2016; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/71.%20HCJ%20BPG%20102016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/72.HCJ%20exec%20sept%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/72.HCJ%20exec%20sept%202016.pdf


 3 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea verificării modului de organizare și 

desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante la Spitalul Județean de Urgență 

Târgu-Jiu;  

4. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de 

organizare a concursurilor/examenelor de  ocupare a unor funcţii de conducere vacante; 

5. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării 

funcției de conducere vacante de șef de serviciu la Serviciul Anatomie Patologică din cadrul 

unităţii sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Gorj la proiectul ”START UP PLUS 

PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte „România Start Up Plus’’ - 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie ,,Reabilitare drum județean 664a, km 16+020 – km 18+920, Comuna Stănești, Județul 

Gorj”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie ,,Reabilitare drum județean 665a, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul 

Gorj”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie “Reabilitare drum județean 672c, km 10+200 – km 14+700, Comuna Runcu, Județul 

Gorj”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție „Ascensor persoane - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna 

Runcu, Județul Gorj”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție  „Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor 

Vladimirescu”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție „Extindere și modernizare Secție Ortopedie – Traumatologie, reabilitare tablouri 

electrice săli de operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 32”. 

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

15. Diverse. 

 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (33 voturi pentru). 
Domnul președinte al Consiliului Județean Gorj propune ca proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Sisteme de avertizare pat 
bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu” să fie retras de pe ordinea de zi, întrucât Comisia 
Tehnico-Economică a stabilit că trebuie aduse completări în ceea ce privește sistemele de avertizare 
pat bolnav. 

Propunerea a fost supusă la vot și a fost aprobată în unanimitate (33 de voturi pentru). 

 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/73.%20HCJ%20COMISIE%20VERIFICARE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/73.%20HCJ%20COMISIE%20VERIFICARE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/73.%20HCJ%20COMISIE%20VERIFICARE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/74.%20HCJ%20%20avizare%20organizare%20concursuri%20SJU%20oct%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/74.%20HCJ%20%20avizare%20organizare%20concursuri%20SJU%20oct%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/75.%20HCJ%20validare%20rezultate%20concurs%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/75.%20HCJ%20validare%20rezultate%20concurs%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/75.%20HCJ%20validare%20rezultate%20concurs%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/76.%20HCJ%20Start-Up.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/76.%20HCJ%20Start-Up.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/76.%20HCJ%20Start-Up.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/77.%20Aprobare%20Indicatori%20664A%20-%20Stanesti.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/77.%20Aprobare%20Indicatori%20664A%20-%20Stanesti.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/77.%20Aprobare%20Indicatori%20664A%20-%20Stanesti.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/78.%20Aprobare%20Indicatori%20665A%20-%20Balanesti.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/78.%20Aprobare%20Indicatori%20665A%20-%20Balanesti.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/78.%20Aprobare%20Indicatori%20665A%20-%20Balanesti.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/79.%20Aprobare%20Indicatori%20672C%20-%20Runcu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/79.%20Aprobare%20Indicatori%20672C%20-%20Runcu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/79.%20Aprobare%20Indicatori%20672C%20-%20Runcu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/80.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20-%20Ascensor%20Spital%20Dobrita.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/80.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20-%20Ascensor%20Spital%20Dobrita.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/80.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20-%20Ascensor%20Spital%20Dobrita.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/81.%20HCJ%20aprobare%20%20indicatori%20-%20Reabilitare%20energetica%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/81.%20HCJ%20aprobare%20%20indicatori%20-%20Reabilitare%20energetica%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/81.%20HCJ%20aprobare%20%20indicatori%20-%20Reabilitare%20energetica%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/82.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20-%20Extindere%20Sectie%20Ortopedie%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/82.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20-%20Extindere%20Sectie%20Ortopedie%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/82.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20-%20Extindere%20Sectie%20Ortopedie%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/82.%20HCJ%20aprobare%20indicatori%20-%20Extindere%20Sectie%20Ortopedie%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/26.10.2016%20-%20Adoptate/83.%20HCJ%20eliberare%20licente%20de%20traseu.pdf
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Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe 

anul 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 de sănătate și asistență socială – aviz favorabil. 

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

 

     Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Nu a votat domnul Banța Victor. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Nu a votat domnul Banța Victor. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Nu a votat domnul Banța Victor. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Nu a votat domnul Banța Victor. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Nu a votat domnul Banța Victor. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Nu a votat domnul Banța Victor. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Nu a votat domnul Banța Victor. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Nu a votat domnul Banța Victor. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Nu a votat domnul Banța Victor. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Nu a votat domnul Banța Victor. 

 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Nu a votat domnul Banța Victor. 
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Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului 

Gorj înregistrată la data de 30.09.2016 

 

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 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 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – aviz 

favorabil. 

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, lit. a). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (33 de voturi pentru).  

Se prezintă articolul unic al Hotărârii, lit. b). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (33 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (33 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea verificării modului de 

organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante la Spitalul 

Județean de Urgență Târgu-Jiu 

 

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 și de administrație publică – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz favorabil. 
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În comisia de analiză și verificare a modului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor vacante la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu au fost propuși următorii 

consilieri județeni: Hortopan Ramona-Cristina (propusă de dl. Prunariu Mihai), Banța Victor (propus de 

dl. Vîlceanu Dan), Davițoiu-Leșu Gheorghe (propus de dl. Gîrjoabă Vasile-Daniel), Groșanu David 

(propus de dl. Coană Ion) și Borcan Marius (propus de dl. Tașcău Dorin-Dan). 

Domnul președinte, Cosmin-Mihai Popescu, menționează că la acest proiect de hotărâre 

persoanele propuse se vor alege în urma votului secret și solicită constituirea comisiei de validare a 

Consiliului Județean. 

Se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot, iar la reluarea ședinței se explică procedura de 

vot: persoanele care sunt împotriva candidatului vor tăia cu o linie propunerea de pe buletinul de vot. 

Se trece la votul secret, iar în urma numărătorii voturilor, domnul Milosteanu Gheorghe, 

președintele Comisiei de validare, precizează următoarele: Au votat 33 de consilieri județeni, sunt 33 

de voturi valabil exprimate, din care pentru persoanele propuse au fost 33 de voturi „pentru” si nici un 

vot „împotrivă”. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (33 de voturi pentru).  

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

unanimitate (33 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. Se propune ca perioada în care Comisia prevăzută la art. 1 își 

desfășoară activitatea să fie 01-15 noiembrie 2016. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord în unanimitate (33 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. Se propune ca raportul să fie prezentat de Comisia prevăzută la 

art. 1 în cadrul ședinței Consiliului Județean Gorj din luna noiembrie 2016. În urma supunerii la vot, 

Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (33 de voturi pentru).   

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

unanimitate (33 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (33 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de 

organizare a concursurilor/examenelor de  ocupare a unor funcţii de conducere vacante 

 

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 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 de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (33 voturi pentru).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean 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 rezultatului examenului organizat în vederea 

ocupării funcției de conducere vacante de șef de serviciu la Serviciul Anatomie Patologică din 

cadrul unităţii sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 

 

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 juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

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

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (33 voturi pentru).  

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

unanimitate (33 voturi pentru).  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean 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 VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Gorj la proiectul ”START UP 

PLUS PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte „România Start Up Plus’’ - 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7 

 

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 juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – 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 (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 
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Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie ,,Reabilitare drum județean 664a, km 16+020 – km 18+920, Comuna Stănești, 

Județul 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 juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 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, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

  

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie ,,Reabilitare drum județean 665a, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul 

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 juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

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

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie “Reabilitare drum județean 672c, km 10+200 – km 14+700, Comuna Runcu, Județul 

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 juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 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, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (32 de voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiție „Ascensor persoane - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna 

Runcu, Județul 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 juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – 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, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

în unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Doamna Șarapatin Elvira nu a fost în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. 

Tudor Vladimirescu” 

 

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 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 de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – 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, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (31 voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentin nu au fost în sală 

la momentul votului. 

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

în unanimitate (31 voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentinn nu au fost în 

sală la momentul votului. 

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

în unanimitate (31 voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentin nu au fost în sală 

la momentul votului. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentin nu au fost în sală la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentin nu au fost în sală 

la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiție „Extindere și modernizare Secție Ortopedie – Traumatologie, reabilitare tablouri 

electrice săli de operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 32” 

 

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 (31 voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentin nu au fost în sală 

la momentul votului. 

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

în unanimitate (31 voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentinn nu au fost în 

sală la momentul votului. 

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

în unanimitate (31 voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentin nu au fost în sală 

la momentul votului. 



 13 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentin nu au fost în sală la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentin nu au fost în sală 

la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe 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 pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 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 (31 voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentin nu au fost în sală la 

momentul votului. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentin nu au fost în sală la 

momentul votului. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentin nu au fost în sală la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Consilierii județeni Șarapatin Elvira și Popa Valentin nu au fost în sală 

la momentul votului. 

 

Diverse: 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Având în vedere evenimentele din cursul zilei de 

ieri cu privire la situația domnului Ion Călinoiu, fac propunerea ca acesta să fie înlocuit în ATOP. Nu mi 

se pare firesc să trimitem alături de șeful Inspectoratului Județean de Poliție, șeful Jandarmeriei Gorj și 

prefectul Județului, o persoană cu o situație complicată din punct de vedere legal. Eu cred că dincolo 

de prezumția de nevinovăție pe care trebuie să i-o acordăm domnului Călinoiu, acesta poate să își 

dovedească nevinovăția și în afara Autorității Teritoriale de Ordine Publică. ATOP este un organ ce are 

ca obiect respectarea legii în județul nostru. 
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Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Știu că suntem în precampanie electorală, însă 

vă asigur că voi respecta toate prevederile legale în ce privește desemnarea reprezentanților în astfel 

de structuri, inclusiv pe cele cu privire la prezumția de nevinovăție. Vreau să deschid un alt subiect, cel 

referitor la adresa SC Parc Industrial Gorj SA prin care solicit Consiliului Județean nominalizarea unor 

membri interimari pentru Consiliul de Administrație și a membrilor comisiei de cenzori, respectiv a 

auditorilor statutari. Propun să convocăm AGA în vederea numirii administratorilor provizorii, până la 

finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit OUG nr. 109/2011, precum și să solicităm 

întreprinderii contractarea serviciilor auditorului statutar și organizarea auditului intern, în conformitate 

cu același act normativ.  

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 
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