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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 27.04.2016, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care 

participă: 

 

 I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL CĂLINOIU ION 

          II. CONSILIERII JUDEŢENI: 

     FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

                 AMZA ELENA 

BANŢA VICTOR 

CILIBIU NICOLAE 

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

CIUCHIATU CONSTANTIN 

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 

ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VÎLCEANU DAN 

Au lipsit motivat de la ședință domnii consilieri județeni Râbu Vasile și Cornoiu Sabin. 
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Participă, conform legii, d-na Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena – secretar al județului. 

Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Paraschivu Gheorghe – prefect. 

   

III. INVITAŢI: 

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

relații externe. 

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

regională și relații externe. 

3. Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe. 

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

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

tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe. 

6. Răus Daniel – arhitect șef, Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului. 

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

și deservire. 

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

9. Bratu Olimpia – director, Biblioteca Județeană „Christian Tell”. 

10. Hortopan Dumitru – director, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” 

11. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent de lucru. 

12. Grofu Despina – consilier, Compartimentul Parteneriate şi Programe Locale. 

13. Paloș Oana – consilier, Cabinetul Președintelui. 

14. Reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență. 

15. Reprezentanți ai mass-media locale. 

 

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

 Procesul-verbal al ședinței din data de 31.03.2016 a fost aprobat tacit. 

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

Victor, Amza Elena și Neață Gheorghe. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr.192/20.04.2016, a fost convocat Consiliul 

Județean în ședință ordinară, în data de 27.04.2016, cu următoarea ordine de zi: 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj 
înregistrată la data de 31.03.2016; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat 
la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu în anul 2015; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat 
la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” în anul 2015; 

53.%20Rectificare%20BPG.pdf
53.%20Rectificare%20BPG.pdf
54.%20Aprobare%20executie%20buget.pdf
54.%20Aprobare%20executie%20buget.pdf
55.%20Aprobare%20rezultat%20management%20SPA.pdf
55.%20Aprobare%20rezultat%20management%20SPA.pdf
56.%20Aprobare%20rezultat%20management%20muzeu.pdf
56.%20Aprobare%20rezultat%20management%20muzeu.pdf
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5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat 
la nivelul Bibliotecii Judeţene  „Christian Tell” Gorj; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj 
,,Alexandru Ștefulescu”; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Artă Târgu-
Jiu; 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea sporurilor la salariul de bază pentru unele categorii de 
personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localităţile Câmpu Mare-Albeni-
Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie ,,Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează 
localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, 
Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni –Urdari – Turceni– Ionești- limită jud. Mehedinți, 
44+146 km ( km 0+000-44+146)”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Modernizare drum judeţean (674B) ce traversează localităţile Negomir, Artanu, 
Valea Racilor, Raci, Nucetu, Baniu, Borăscu, Gura Menţi, Menţii din Dos, până la limita cu 
județul Mehedinți”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare spațiu administrativ Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. 
Progresului nr.18; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” la nivelul 
judeţului Gorj, pentru anul 2016; 

15. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale; 
16. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Filip Robert 

Dorin de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj; 
17. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor 

Consiliului Județean Gorj în anul 2015; 
Diverse. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT dintre U.A.T. - 
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, şi ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A 
ANTREPRENORILOR, în vederea organizării evenimentului  „ROMÂNIA AUTENTICĂ”; 
 

            Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, inclusiv punctul „Diverse” (28 de 

voturi pentru, consilierii județeni Dumitrașcu Maria și Pavel Nelu nu au fost prezenți în sală la 

momentul votării ordinii de zi). 

       

 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

57.%20Aprobare%20rezultat%20management%20biblioteca.pdf
57.%20Aprobare%20rezultat%20management%20biblioteca.pdf
58.%20Modificare%20stat%20functii%20muzeu.pdf
58.%20Modificare%20stat%20functii%20muzeu.pdf
59.%20modificare%20stat%20functii%20SPA.pdf
59.%20modificare%20stat%20functii%20SPA.pdf
60.%20Aprobare%20sporuri%20DGASPC.pdf
60.%20Aprobare%20sporuri%20DGASPC.pdf
61.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20675B.pdf
61.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20675B.pdf
61.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20675B.pdf
62.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20675C.pdf
62.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20675C.pdf
62.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20675C.pdf
62.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20675C.pdf
63.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20674.pdf
63.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20674.pdf
63.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20674.pdf
64.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20674B.pdf
64.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20674B.pdf
64.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20674B.pdf
64.%20Aprobare%20indicatori%20DJ%20674B.pdf
65.%20Aprobare%20indicatori%20spital.pdf
65.%20Aprobare%20indicatori%20spital.pdf
65.%20Aprobare%20indicatori%20spital.pdf
66.%20Aprobare%20PAAR.pdf
66.%20Aprobare%20PAAR.pdf
67.%20Eliberare%20licente%20traseu.pdf
68.%20Incetare%20mandat%20Filip.pdf
68.%20Incetare%20mandat%20Filip.pdf
RAPORT%20PRESEDINTE%202015.pdf
RAPORT%20PRESEDINTE%202015.pdf
69.%20Aprobare%20acord%20parteneriat%20ANA.pdf
69.%20Aprobare%20acord%20parteneriat%20ANA.pdf
69.%20Aprobare%20acord%20parteneriat%20ANA.pdf
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Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe 
anul 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 buget-finanțe – aviz favorabil. 

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

favorabil. 

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

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

regională – aviz  favorabil. 

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

favorabil 

Discuții: 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: În doi ani, Casa Iosif Keber nu va mai exista, 

pentru că pică tencuiala de pe ea în momentul acesta. Mi se pare o idee foarte proastă să luați bani 

de la obiective de cultură foarte importante și să-i direcționați spre spital, unde trebuie să faceți 

proiecte pe fonduri europene. De aceea spitalul nostru arată cum arată, mai ales în comparație cu 

alte unități spitalicești din țară. Vă repet că, în doi ani, Casa Iosif Keber se va dărâma. Și anul trecut 

ați prevăzut în buget aceeași sumă, și anul acesta la fel iar acum îi luați și îi direcționați. Ați ajuns la 

vorba mea. Am spus încă de la începutul anului că sunt povești. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Domnule Vîlceanu, aici este vorba de priorități. Pe 

Programul Operațional Regional s-au obținut fonduri pentru modernizări de drumuri, asigurarea unor 

servicii de asistență socială etc. Este vorba de oportunitate și este oportun să fie extinsă Secția de 

ortopedie, pentru a se putea face intervenții chirurgicale complexe. Casa Iosif Keber face parte dintr-

un proiect de restaurare a unui obiectiv de patrimoniu cultural, proiectul va fi reactualizat și vom găsi 

posibilitatea finanțării acestuia cu sume mai mari decât poate oferi bugetul propriu. De aceea am 

considerat oportun să menținem suma necesară cofinanțării proiectului pentru restaurarea casei 

monument și să venim cu o sumă mai mică pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Am 

decis să extindem si să modernizăm Secția Ortopedie cu servicii de calitate și înaltă performanță. 

Este vorba de priorități și de aceea am propus aprobarea acestui proiect de rectificare a bugetului 

propriu pe anul 2016. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: În proiectul de hotărâre se prevede că prin 

această finanțare se vor elimina infecțiile nosocomiale, dar nu se explică și cum. Din Raportul de 

specialitate și din Expunerea de motive nu rezultă modalitatea în care se vor elimina aceste infecții. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Noi aprobăm acum prioritățile care vor fi finanțate, dar 

vor fi elaborate și studiile specifice referitoare la aceste chestiuni, care nu constituie obiectul 

proiectului de hotărâre pe care vi-l supun aprobării. Banii nu erau suficienți pentru restaurarea Casei 
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Iosif Keber, dar sunt suficienți pentru extinderea și modernizarea Secției de ortopedie, lucru ce se va 

realiza rapid. Noi propunem aprobarea acestui proiect de hotărâre, având ca bază oportunitatea și 

legalitatea. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Nu ați răspuns la întrebare, domnule 

președinte. Cu toții ne dorim un spital modern în Târgu-Jiu. Avem sau nu povești în proiectul de 

buget, ca în fiecare an? Casa Iosif Keber a fost mereu în buget, dar nu s-a finanțat niciodată. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: În buget, nu există povești, ci realizări și nerealizări; 

Casa Iosif Keber este o nerealizare. Este vorba de o sumă mică, dar care ne dă posibilitatea să 

ajutăm Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu.  

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: De doi ani vorbim despre același obiectiv de 

investiții, ceea ce spuneți sunt pure povești și situația este gravă, nu sunt priorități, nu e nicio logică. 

Cu circa patru miliarde nu se poate rezolva problema spitalului.  

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Prin ceea ce spuneți demonstrați neprofesionalism. Pe 

măsura veniturilor pe care le avem, stabilim prioritățile. Casa Iosif Keber va fi restaurată pe fonduri 

europene. Am reușit să obținem multe fonduri europene și acest lucru îl știți cu toții. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a decis: 

18 voturi pentru, 9 împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac 

Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Vîlceanu Dan) și 2 abțineri 

(Ciolocoi Mădălina-Adina și Ciolocoi Mădălina-Adina). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a decis: 

18 voturi pentru, nouă împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, 

Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Vîlceanu Dan) și două 

abțineri (Ciolocoi Mădălina-Adina și Ciolocoi Mădălina-Adina). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a decis: 

18 voturi pentru, nouă împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, 

Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Vîlceanu Dan) și două 

abțineri (Ciolocoi Mădălina-Adina și Ciolocoi Mădălina-Adina). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (1). Î În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a decis: 

18 voturi pentru, nouă împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, 

Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Vîlceanu Dan) și două 

abțineri (Ciolocoi Mădălina-Adina și Ciolocoi Mădălina-Adina). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a decis: 

18 voturi pentru, nouă împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, 

Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Vîlceanu Dan) și două 

abțineri (Ciolocoi Mădălina-Adina și Ciolocoi Mădălina-Adina). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a decis: 

18 voturi pentru, nouă împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, 
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Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Vîlceanu Dan) și două 

abțineri (Ciolocoi Mădălina-Adina și Ciolocoi Mădălina-Adina). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a decis: 

18 voturi pentru, nouă împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, 

Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Vîlceanu Dan) și două 

abțineri (Ciolocoi Mădălina-Adina și Ciolocoi Mădălina-Adina). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a decis: 18 voturi 

pentru, nouă împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac 

Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Vîlceanu Dan) și două 

abțineri (Ciolocoi Mădălina-Adina și Ciolocoi Mădălina-Adina). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a decis: 18 voturi 

pentru, nouă împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac 

Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Vîlceanu Dan) și două 

abțineri (Ciolocoi Mădălina-Adina și Ciolocoi Mădălina-Adina). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a decis: 18 voturi 

pentru, nouă împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac 

Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Vîlceanu Dan) și două 

abțineri (Ciolocoi Mădălina-Adina și Ciolocoi Mădălina-Adina). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

 

 Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Judeţean a decis: 18 voturi 

pentru, nouă împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac 

Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Vîlceanu Dan) și două 

abțineri (Ciolocoi Mădălina-Adina și Ciolocoi Mădălina-Adina). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

 

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 31.03.2016 

 

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 buget-finanțe – aviz favorabil. 

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

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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. 
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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. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, lit. b). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (30 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, lit. c). 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 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului 
exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu în 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-finanțe – aviz favorabil. 

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

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului 
exercitat la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” în 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-finanțe – aviz favorabil. 

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

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului 
exercitat la nivelul Bibliotecii Judeţene  „Christian Tell” Gorj 
 

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-finanțe – aviz favorabil. 

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

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – 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 Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj 

,,Alexandru Ștefulescu” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe și Muzeul Județean 

Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”. 

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

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

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

            Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Artă 
Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe și Școala Populară 

de Artă Târgu-Jiu. 

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

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

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind acordarea sporurilor la salariul de bază pentru unele 
categorii de personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Gorj 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii 
administrative, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe și Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. 

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

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

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz favorabil. 
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Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Avem banii în buget? Sau doar îi mințim și pe 

cei de la DGASPC ca pe cei de la Spital și nu le vom acorda sporurile? 

Domnul Popa Valentin, consilier județean: Ce sporuri nu se acordă la Spital, domnule 

consilier? 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Avem banii în buget.  

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (29 de voturi pentru). Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

unanimitate (29 de voturi pentru). Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

unanimitate (29 de voturi pentru). Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

unanimitate (29 de voturi pentru). Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

unanimitate (29 de voturi pentru). Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

unanimitate (29 de voturi pentru). Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

 

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

unanimitate (29 de voturi pentru). Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie „Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localităţile Câmpu 
Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economice, dezvoltare 

regională și relații externe. 

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

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

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de 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 Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  
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Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie ,,Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce 
traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de 
Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economice, dezvoltare 

regională și relații externe. 

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

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

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de 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 Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

  

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni –Urdari – Turceni– Ionești- limită jud. 
Mehedinți, 44+146 km ( km 0+000-44+146)” 
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Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economice, dezvoltare 

regională și relații externe. 

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

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

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de 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 Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie „Modernizare drum judeţean (674B) ce traversează localităţile 
Negomir, Artanu, Valea Racilor, Raci, Nucetu, Baniu, Borăscu, Gura Menţi, Menţii din Dos, 
până la limita cu județul Mehedinți” 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economice, dezvoltare 

regională și relații externe. 

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

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

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de 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 Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  
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Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XIII de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie „Amenajare spațiu administrativ Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu, str. Progresului nr.18 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economice, dezvoltare 

regională și relații externe. 

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

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

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de 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 Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XIV de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” la 
nivelul judeţului Gorj, pentru anul 2016 
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Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția de urbanism și amenajarea 

teritoriului și Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 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 Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XV de pe ordinea 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 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 XVI de pe ordinea de zi: 
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Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Filip 
Robert Dorin de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj 

 
Discuții: 
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Noi de ce trebuie să aprobăm acest proiect, din 

moment ce există un Ordin emis de prefect? 

Doamna Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, secretar al județului: Pentru că prefectul 
constată încetarea mandatului de consilier, iar Consiliul Județean, a funcției de vicepreședinte. 

 
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 și de administrație publică locală – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul „Diverse”. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT dintre U.A.T. - 
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, şi ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A 
ANTREPRENORILOR, în vederea organizării evenimentului  „ROMÂNIA AUTENTICĂ” 
 

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-finanțe – aviz favorabil. 

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

favorabil. 

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

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Domnul președinte, Călinoiu Ion, a prezentat succint Raportul Președintelui privind modul de 
îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Gorj în anul 2015, nefiind 
semnalate probleme la acest punct. 

 
De asemenea, domnul Călinoiu Ion a făcut precizarea că în ziua următoare, ca urmare a 

deciziilor ce se vor lua cu privire soarta Complexului Energetic Oltenia, se va ține un moment de 
recunoștință pentru cei care s-au deplasat la București și cei care au fost în greva foamei, invitând 
persoanele prezente la ședință să participe. Evenimentul a fost programat pentru data de 
28.04.2016, ora 18:00, în Sala Maură a Palatului Administrativ.  
 

 

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

 

 

 PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

              Călinoiu Ion                                               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Întocmit, 

Dumitru Nanu 
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