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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 30.04.2015, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, CĂLINOIU ION 

II. CONSILIERII JUDEŢENI: 

      FILIP ROBERT DORIN 

       FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

                  AMZA ELENA 

BANŢA VICTOR 

CILIBIU NICOLAE 

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

CORNOIU SABIN 

DOBRIŢOIU ION 

DRĂGOI ALECU 

DRĂGHICI DOREL 

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 
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PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PORUMBEL GHEORGHE 

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN 

RĂDULESCU PETRE 

RÂBU VASILE 

ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VÎLCEANU DAN 

             A lipsit motivat de la ședință domnul Ciuchiatu Constantin, consilier județean. 

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

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

III. INVITAŢI: 

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

regională și relații externe. 

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

dezvoltare regională și relații externe. 

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

administrative. 

4. Lăzărescu Valeriu – inspector de specialitate, Serviciul pentru transport public 

judeţean şi parc auto. 

            5. Grofu Despina – consilier, Compartimentul parteneriate şi programe locale.    

            6. Popescu Doinel – director Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj.    

            7. Șuță Traian – Prim Adjunct al Inspectorului Șef, ISU Gorj. 

            8. Blându Marius – consilier juridic, DGASPC Gorj. 

            9. Reprezentanți ai mass-mediei locale.  

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

 Procesul-verbal al ședinței din data de 19.03.2015 a fost aprobat tacit. 

                          Pentru lucrările ședinței, în urma votului, s-au desemnat următorii consilieri județeni: 

Ciolocoi Mădălina-Adina, Neață Gheorghe și Râbu Vasile. 
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             În conformitate cu prevederile Dispoziției nr.400/22.04.2015 a fost convocat Consiliul 

Județean în ședință ordinară în data de 30.04.2015, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului 
Gorj pe anul 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 
Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.03.2015; 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Judeţului Gorj;  

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea unei anexe din Hotărârea Consiliului 
Județean Gorj nr. 17 din 29.01.2015 privind aprobarea Agendei Culturale a 
Județului Gorj pentru anul 2015 și a Programului propriu anual  pentru 
desfășurarea activităților implementate de Consiliului Județean Gorj;  

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare 
Județene de Evidență a Persoanelor Gorj; 

7. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor/examenelor 
organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de şef de secţie și medic-șef 
U.P.U.- SMURD din cadrul unităţii sanitare publice – Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Târgu-Jiu; 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea sporurilor la salariul de bază pentru unele 
categorii de personal din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Gorj; 

9. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea emiterii avizului 
consultativ privind eliberarea atestatelor de producător de către autoritățile 
administrației publice locale; 

10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și 
funcționarea Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară Rânca – Corneșu Mare, 
Județul Gorj; 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea”Planului de analiză și acoperire a 
riscurilor” la nivelul Județului Gorj, pentru anul 2015; 

13. Diverse 
     -Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de 
finanțare nr.2061 din 12.02.2015, încheiat între U.A.T.- Județul Gorj și Asociația 
”Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Târgu-Jiu”, în temeiul Hotărârii Consiliului Județean 
Gorj nr.21 din 10.02.2015; 
 

         Se propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 3 (Proiect de hotărâre pentru 
completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Gorj). 

         Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (32 de voturi pentru), inclusiv 
Proiectul de hotărâre de la punctul ”Diverse”. 

39.%20Rectificare%20BPG%2030.04.2015.pdf
39.%20Rectificare%20BPG%2030.04.2015.pdf
40.%20executie%20bpg%2031.03.2015.pdf
40.%20executie%20bpg%2031.03.2015.pdf
41.%20modificare%20agenda%20culturala.pdf
41.%20modificare%20agenda%20culturala.pdf
41.%20modificare%20agenda%20culturala.pdf
41.%20modificare%20agenda%20culturala.pdf
42.%20modificare%20stat%20functii%20ap%20specialitate.pdf
42.%20modificare%20stat%20functii%20ap%20specialitate.pdf
43.%20modificare%20stat%20functii%20dcjep.pdf
43.%20modificare%20stat%20functii%20dcjep.pdf
44.%20validare%20rezultate%20concurs%20sju.pdf
44.%20validare%20rezultate%20concurs%20sju.pdf
44.%20validare%20rezultate%20concurs%20sju.pdf
44.%20validare%20rezultate%20concurs%20sju.pdf
45.%20acordare%20sporuri%20dgaspc.pdf
45.%20acordare%20sporuri%20dgaspc.pdf
45.%20acordare%20sporuri%20dgaspc.pdf
46.%20stabilirea%20unor%20masuri%20in%20vederea%20emiterii%20avizului.pdf
46.%20stabilirea%20unor%20masuri%20in%20vederea%20emiterii%20avizului.pdf
46.%20stabilirea%20unor%20masuri%20in%20vederea%20emiterii%20avizului.pdf
47.%20masuri%20privind%20organizarea%20si%20functionarea%20ADI%20Ranca%20Cornesu%20Mare.pdf
47.%20masuri%20privind%20organizarea%20si%20functionarea%20ADI%20Ranca%20Cornesu%20Mare.pdf
47.%20masuri%20privind%20organizarea%20si%20functionarea%20ADI%20Ranca%20Cornesu%20Mare.pdf
48.%20eliberarea%20unor%20licente%20de%20traseu.pdf
48.%20eliberarea%20unor%20licente%20de%20traseu.pdf
49.%20aprobare%20paar%202015.pdf
49.%20aprobare%20paar%202015.pdf
50.%20aprobare%20act%20aditional%20cs%20pandurii%20lignitul.pdf
50.%20aprobare%20act%20aditional%20cs%20pandurii%20lignitul.pdf
50.%20aprobare%20act%20aditional%20cs%20pandurii%20lignitul.pdf
50.%20aprobare%20act%20aditional%20cs%20pandurii%20lignitul.pdf
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            Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului 
Gorj pe anul 2015; 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de 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 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 Proiectul de hotărâre. 

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

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

 

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

31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 
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             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 31.03.2015; 

 
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 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 pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz favorabil. 

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

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 tineret, sport, turism– 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 Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, lit. a). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 30 voturi pentru. Nu au votat domnii Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, lit. b). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 30 voturi pentru. Nu au votat domnii Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, lit. c). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 30 voturi pentru. Nu au votat domnii Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 
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Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord cu 

30 voturi pentru. Nu au votat domnii Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre pentru modificarea unei anexe din Hotărârea Consiliului 
Județean Gorj nr. 17 din 29.01.2015 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj 
pentru anul 2015 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților 
implementate de Consiliului Județean Gorj;  
 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de 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 buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – 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. I al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj; 
 
            Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative și Serviciul 
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Resurse-Umane, managementul funcției publice, IT, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean 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 Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare 

Județene de Evidență a Persoanelor Gorj; 

            Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative și Serviciul 

Resurse-Umane, managementul funcției publice, IT, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean 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 Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 
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Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor/examenelor 
organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de şef de secţie și medic-șef U.P.U.- 
SMURD din cadrul unităţii sanitare publice – Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 
 

            Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative și Serviciul 

Resurse-Umane, managementul funcției publice, IT, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean 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. 

Discuții: 

Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: De la început ridic o problemă, 

deși nu e de competența mea a mă pronunța. Doamna Sanda Mischie are 67 de ani și, 

conform legii, are dreptul de a profesa, dar nu era neapărat necesar să ocupe și o poziție de 

șef de secție. Cred că ar trebui angajați și medici mai tineri, să li se dea o șansă de a se 

manifesta și de a-și pune ideiile în practică. Din cauza vârstei înaintate, probabil, capacitățile 

fizice ale doamnei doctor nu mai sunt aceleași, și știu că legea prevede un control psihiatric 

anual pentru cei care depășesc vârsta de 65 de ani. Mai există secții unde ar fi necesar să se 

organizeze concurs, dar fiind faptul că sunt șefi de secție care ocupă această poziție, poate, de 
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20-30 de ani, fără să mai fi dat vreun concurs.Cred că aceste concursuri trebuie organizate 

periodic, măcar la 3-4 ani.  

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Toți cei care au avut dreptul să participe, au putut 

participa. 

Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Nu se poate pune o condiție în 

acest sens? 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: La concurs a participat numai un tânăr, care nu s-a 

încadrat în stagiul necesar, avea nevoie de minim 5 ani vechime. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 31 

voturi pentru și un vot împotrivă (Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 31 

voturi pentru și un vot împotrivă (Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 31 

voturi pentru și un vot împotrivă (Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 31 

voturi pentru și un vot împotrivă (Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 31 

voturi pentru și un vot împotrivă (Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 31 

voturi pentru și un vot împotrivă (Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 31 

voturi pentru și un vot împotrivă (Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 31 

voturi pentru și un vot împotrivă (Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean fiind a decis: 

31 voturi pentru și un vot împotrivă (Păsărin Ovidiu-Dragoș). 
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            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 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj; 
 
            Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative, Serviciul 

Resurse-Umane, managementul funcției publice, IT, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj și DGASPC 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. 

            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(4). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(6). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(7). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(8). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(9). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 
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Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(10). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

fost de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

fost de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

fost de acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

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

acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

 

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

31 voturi pentru. Nu a votat Milosteanu Gheorghe. 

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi:           

             Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea emiterii avizului 

consultativ privind eliberarea atestatelor de producător de către autoritățile 

administrației publice locale; 

            Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul întocmit de Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

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 se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

 

            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 
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Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi:           

             Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și 
funcționarea Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară Rânca – Corneșu Mare, Județul 
Gorj; 
            Se prezintă Expunerea de motive. 

             Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative și Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe,  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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 Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru), fiind numit domnul Roșu Vasile, economist, membru 

în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Rânca – Corneșu Mare, 

Județul Gorj. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 
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Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul XI 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 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 (32 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

 
Se trece la punctul XII al ordinii de zi:         

             Proiect de hotărâre privind aprobarea”Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor” la nivelul Județului Gorj, pentru anul 2015; 

            Se prezintă Expunerea de motive. 

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

Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative. 
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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 Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

 

            Se trece la punctul ”Diverse”. 
            Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de finanțare 
nr.2061 din 12.02.2015, încheiat între U.A.T.- Județul Gorj și Asociația ”Clubul Sportiv 
Pandurii-Lignitul Târgu-Jiu”, în temeiul Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.21 din 
10.02.2015; 
            Se prezintă Expunerea de motive. 

             Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative și Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe,  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj  

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– 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 (32 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, Consiliul Județean fiind de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Ion Călinoiu        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
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