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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 6919/07.06.2017 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 30.05.2017, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care participă: 

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

II. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL MUJA NICOLAE 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CILIBIU NICOLAE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FÂRȚĂ DUMITRU 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION 

HANU DORIN 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN  

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA  
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Participă, conform legii, d-na Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena – Secretar al  județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Florescu Ciprian-Adrian – Prefectul 

județului Gorj. 

 

III. INVITAŢI: 

1. Marcău Costel- director, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative; 

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

relații externe; 

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

regională și relații externe; 

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

tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

5. Florescu Liliana - șef serviciu, Serviciul evidență patrimoniu, monitorizare proiecte și servicii 

de utilități publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

6. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

7. Bratu Olimpia– director, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Târgu-Jiu; 

8. Reprezentanți ai mass-media locală. 

  

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

Popescu.  

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Andrei Vasile-Liviu, 

Borcan Marius și Popa Valentin. 

Procesul verbal al ședinței din data de 28.04.2017 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 415 din data de 23.05.2017, a fost convocat 

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

1. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 7/22.06.2016 

privind  stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

ale Consiliului Județean Gorj; 

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității domnului Florescu Ciprian-Adrian de 

reprezentant al Județului Gorj în Consiliul de administraţie al Asociaţiei Clubul Sportiv Pandurii 

– Lignitul Tg-Jiu; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Consiliul de 

administraţie  al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Judeţul Gorj în Adunarea 

Generală a Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi”;   

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din Judeţul Gorj în 

Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănatate; 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2017; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/80.%20HCJ%20alegere%20vicepresedinte%20CJ%20Gorj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/82.%20HCJ%20modificare%20comisii%20specialitate.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/82.%20HCJ%20modificare%20comisii%20specialitate.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/82.%20HCJ%20modificare%20comisii%20specialitate.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/83.%20HCJ%20incetare%20calitate%20reprezentant%20CJ%20in%20CA%20Pandurii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/83.%20HCJ%20incetare%20calitate%20reprezentant%20CJ%20in%20CA%20Pandurii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/83.%20HCJ%20incetare%20calitate%20reprezentant%20CJ%20in%20CA%20Pandurii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/84.%20HCJ%20desemnare%20in%20CA%20ADI%20Sud%20Vest%20Oltenia.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/84.%20HCJ%20desemnare%20in%20CA%20ADI%20Sud%20Vest%20Oltenia.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/85.%20HCJ%20reprezentant%20Asociatie%20Acasa%20la%20Brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/85.%20HCJ%20reprezentant%20Asociatie%20Acasa%20la%20Brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/86.%20HCJ%20desemn%20reprezentant%20CNAS.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/86.%20HCJ%20desemn%20reprezentant%20CNAS.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/87.%20HCJ%20BPG%2030052017.pdf
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj  pe anul 2016 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 

31.12.2016; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” 

Gorj, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj; 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a Comisiei de evaluare finală a 

managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu, instituție publică de 

cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, precum și a Comisiei de soluționare a 

contestațiilor; 

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

investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar Județean 

Gorj”;  

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

investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 

(km 0+000-km 44+146)”; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea unei poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului Gorj. 

Diverse. 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Comisia 

Județeană privind Incluziunea Socială, constituită la nivelul Instituției Prefectului; 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Comisia 

de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj; 

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Echipa 

Intersectorială Locală coordonată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj; 

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

instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj; 

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 privind 

aprobarea proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei 

memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Se propune 

retragerea proiectului de hotărâre de la punctul XIV, propunerea fiind aprobată în unanimitate (32 de 

voturi „pentru”). De asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de la 

punctul „Diverse”, votându-se în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/88.%20HOTARARE%20EXECUTIE%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/88.%20HOTARARE%20EXECUTIE%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/88.%20HOTARARE%20EXECUTIE%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/89.%20HOTARARE%20%20modificare%20stat%20functii%20aparat%20CJ%20%20mai%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/89.%20HOTARARE%20%20modificare%20stat%20functii%20aparat%20CJ%20%20mai%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/90.%20HCJ%20modif%20Stat%20functii%20Biblioteca%20Jud%20mai%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/90.%20HCJ%20modif%20Stat%20functii%20Biblioteca%20Jud%20mai%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/91.%20hotarare%20comisii%20evaluare%20finala%20management%20Scoala%20Populara%20de%20Arta%20Tg%20JIu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/91.%20hotarare%20comisii%20evaluare%20finala%20management%20Scoala%20Populara%20de%20Arta%20Tg%20JIu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/91.%20hotarare%20comisii%20evaluare%20finala%20management%20Scoala%20Populara%20de%20Arta%20Tg%20JIu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/91.%20hotarare%20comisii%20evaluare%20finala%20management%20Scoala%20Populara%20de%20Arta%20Tg%20JIu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/92.%20HCJ%20indicatori%20Sistem%20avertizare%20incendiu%20CMJ.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/92.%20HCJ%20indicatori%20Sistem%20avertizare%20incendiu%20CMJ.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/92.%20HCJ%20indicatori%20Sistem%20avertizare%20incendiu%20CMJ.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/93.%20Hot%20actualizare%20Indicatori%20674%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/93.%20Hot%20actualizare%20Indicatori%20674%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/93.%20Hot%20actualizare%20Indicatori%20674%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/94.%20HCJ%20comisie%20AJPIS.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/94.%20HCJ%20comisie%20AJPIS.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/95.%20HCJ%20-comisie%20CJRAE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/95.%20HCJ%20-comisie%20CJRAE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/95.%20HCJ%20-comisie%20CJRAE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/96.%20HCJ%20comisie%20EIL.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/96.%20HCJ%20comisie%20EIL.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/96.%20HCJ%20comisie%20EIL.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/97.%20HCJ%20%20modif%20stat%20SPA%20mai%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/97.%20HCJ%20%20modif%20stat%20SPA%20mai%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/81.%20HCJ%20casa%20Iosif%20Keber%2030.05.2017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/81.%20HCJ%20casa%20Iosif%20Keber%2030.05.2017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/81.%20HCJ%20casa%20Iosif%20Keber%2030.05.2017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2017%20-%20Adoptate/81.%20HCJ%20casa%20Iosif%20Keber%2030.05.2017.pdf
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Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

Domnul președinte Cosmin –Mihai Popescu îl propune pentru funcția de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Gorj pe domnul consilier județean Nichifor Gheorghe.  

O altă propunere vine din partea domnului consilier județean Grivei Gheorghe, nominalizându-l 

pe domnul Orzan Gheorghe. 

       Nefiind și alte propuneri, se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot, iar la reluarea ședinței 

se stabilește procedura de vot: persoanele care sunt împotriva candidatului vor tăia cu o linie 

propunerea de pe buletinul de vot. 

În urma votului, domnul Milosteanu Gheorghe, președintele Comisiei de validare a Consiliului 

Județean Gorj, precizează următoarele:  

Cel care a obținut cele mai multe voturi este domnul Nichifor Gheorghe, rezultatul fiind 

urmărorul: 

- Voturi „pentru” – 20 

- Voturi „împotrivă” – 12 

- Un vot nul 

 

Rezultatul pentru domnul Orzan Gheorghe este: 

- Voturi „pentru” – 12 

- Voturi „împotrivă” – 20 

- Un vot nul 

 

 

     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).  

 

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

unanimitate (33 de voturi pentru).  

 

             Domnul Nichifor Gheorghe precizează următoarele: Vă mulțumesc mult pentru încrederea 

pe care mi-ați acordat-o prin această desemnare, prin acest vot. Multumesc, în primul rând, colegilor 

de la PSD care au avut această inițiativă și vă asigur pe toți de toată colaborarea mea, vă asigur de 

echilibru, responsabilitate, pornind de la un lucru extrem de simplu, la care țin mult, și anume că 

administrația locală are nevoie de asemenea calități. Cel care vă vorbește vine cu o experință în 

domeniul educației, in domeniul culturii, întrucât am scris mult și cred că voi mai scrie despre acest 

meleag. Am o experiență în domeniul managementului, am condus destinele unei unități școlare timp 
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de 15 ani, am fost inspector școlar adjunct și inspector de specialitate. Având în vedere toate acestea, 

vă pot asigura de întreaga mea responabilitate, nu numai afectivă, ci și practică, pentru a face lucruri 

bune în acest mediu. Vă mulțumesc încă o dată! 

  

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

7/22.06.2016 privind  stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii 

de activitate ale Consiliului Județean Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

     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. 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 constatarea încetării calității domnului Florescu Ciprian-

Adrian de reprezentant al Județului Gorj în Consiliul de administraţie al Asociaţiei Clubul 

Sportiv Pandurii – Lignitul Tg-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 şi de administraţie publică - 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. 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).  
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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 privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Consiliul de 

administraţie  al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative. 

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

Domnul președinte îl propune pe domnul vicepreședinte Muja Nicolae pentru calitatea de 

reprezentant al Județului Gorj în Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Sud-Vest Oltenia. 

Nefiind și alte propuneri, se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot.  

În urma votului, domnul Milosteanu Gheorghe, președintele Comisiei de validare a Consiliului 

Județean Gorj, precizează următoarele:  

       Rezultatul pentru domnul Muja Nicolae este: 

- Voturi valabil exprimate - 31 

- Voturi „pentru” – 21 

- Voturi „împotrivă” – 10 

 

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). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la momentul 

votului. 
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Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Judeţul Gorj în 

Adunarea Generală a Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la 

Brâncuşi” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative. 

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

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

Domnul președinte îl propune pe domnul vicepreședinte Nichifor Gheorghe pentru calitatea 

de reprezentant al U.A.T. Judeţul Gorj în Adunarea Generală a Asociației pentru Promovarea şi 

Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi”. 

Nefiind și alte propuneri, se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot.  

În urma votului, domnul Milosteanu Gheorghe, președintele Comisiei de validare a Consiliului 

Județean Gorj, precizează următoarele:  

       Rezultatul pentru domnul Nichifor Gheorghe este: 

- Voturi valabil exprimate - 31 

- Voturi „pentru” – 27 

- Voturi „împotrivă” – 4 

 

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). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la momentul 

votului. 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din Judeţul Gorj 

în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănatate 

 

   Se prezintă Expunerea de motive. 
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Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii 

administrative. 

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

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

favorabil. 

Domnul președinte îl propune pe domnul vicepreședinte Muja Nicolae pentru calitatea de 

reprezentant al asiguraţilor din Judeţul Gorj în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănatate. 

Nefiind și alte propuneri, se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot.  

În urma votului, domnul Milosteanu Gheorghe, președintele Comisiei de validare a Consiliului 

Județean Gorj, precizează următoarele:  

       Rezultatul pentru domnul Muja Nicolae este: 

- Voturi valabil exprimate - 31 

- Voturi „pentru” – 27 

- Voturi „împotrivă” – 4 

 

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). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la momentul 

votului. 

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

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

anul 2017 

 

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 pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

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

favorabil. 



9 

 

 

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). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la momentul 

votului. 

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj  pe anul 2016 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la 

data de 31.12.2016 

 

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 de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – 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 se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului – aviz favorabil. 
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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. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la momentul 

votului. 

 

Se trece la punctul IX 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 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 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). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la momentul 

votului. 
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Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene 

,,Christian Tell” Gorj, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean 

Gorj 

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 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). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la momentul 

votului. 

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a Comisiei de evaluare 

finală a managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu, instituție publică 

de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, precum și a Comisiei de soluționare 

a contestațiilor 

 

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. 

Pentru comisia de evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de 

Artă Târgu-Jiu este propus domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan, de către Președintele 

Consiliului Județean Gorj, iar pentru comisia de soluționare a contestațiilor este propus domnul 

consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică, de către domnul consilier județean Grivei Gheorghe. 
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Nefiind și alte propuneri, se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot. Persoanele propuse 

nu au primit buletine de vot. 

În urma votului, domnul Milosteanu Gheorghe, președintele Comisiei de validare a Consiliului 

Județean Gorj, precizează următoarele:  

Rezultatul pentru domnul Tașcău Dorin-Dan este: 

- Voturi valabil exprimate - 31 

- Voturi „pentru” – 31 

- Voturi „împotrivă” – 0 

 

Rezultatul pentru domnul Iacobescu Marcel-Petrică este: 

- Voturi valabil exprimate - 30 

- Voturi „pentru” – 30 

- Voturi „împotrivă” – 0 

 

     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). Nu au votat consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan, Iacobescu 

Marcel-Petrică și Banța Victor, cel din urmă nefiind prezent în sală la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). Nu au votat consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan, Iacobescu 

Marcel-Petrică și Banța Victor, cel din urmă nefiind prezent în sală la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). Nu au votat consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan, Iacobescu 

Marcel-Petrică și Banța Victor, cel din urmă nefiind prezent în sală la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). Nu au votat consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan, Iacobescu 

Marcel-Petrică și Banța Victor, cel din urmă nefiind prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). Nu au votat consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan, Iacobescu 

Marcel-Petrică și Banța Victor, cel din urmă nefiind prezent 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 „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar 

Județean Gorj” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe. 

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

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Domnii consilieri județeni Banța Victor și Tașcău Dorin-Dan nu au 

fost prezenți la momentul votului. 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Domnii consilieri județeni Banța Victor și Tașcău Dorin-Dan nu au 

fost prezenți la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Domnii consilieri județeni Banța Victor și Tașcău Dorin-Dan nu au fost 

prezenți la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. 

Mehedinți, 44+146 (km 0+000-km 44+146)” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe. 

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

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

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

favorabil. 

Se prezintă 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 (31 de voturi pentru). Domnii consilieri județeni Banța Victor și Tașcău Dorin-Dan nu au 

fost prezenți la momentul votului. 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Domnii consilieri județeni Banța Victor și Tașcău Dorin-Dan nu au 

fost prezenți la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Domnii consilieri județeni Banța Victor și Tașcău Dorin-Dan nu au fost 

prezenți la momentul votului. 
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Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 

Comisia Județeană privind Incluziunea Socială, constituită la nivelul Instituției Prefectului 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative. 

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

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

favorabil. 

Pentru calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Comisia Județeană privind 

Incluziunea Socială este nominalizată doamna Bocșan Marieta, de către Președintele Consiliului 

Județean Gorj, această propunere fiind supusă procedurii votului secret. 

          Comisia de validare prezintă rezultatul votului secret: 

- Voturi valabil exprimate - 32 

- Voturi „pentru” – 32 

- Voturi „împotrivă” – 0 

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). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la momentul 

votului. 

 

Se trece la punctul XVI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative. 

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

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

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

 

Pentru calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Comisia de Orientare Școlară 

și Profesională este nominalizată doamna Bocșan Marieta, de către Președintele Consiliului Județean 

Gorj, această propunere fiind supusă procedurii votului secret. 

 

          Comisia de validare prezintă rezultatul votului secret: 

- Voturi valabil exprimate - 32 

- Voturi „pentru” – 32 

- Voturi „împotrivă” – 0 

 

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). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la momentul 

votului. 

 

Se trece la punctul XVII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 

Echipa Intersectorială Locală coordonată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative. 

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

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

favorabil. 

Pentru calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Echipa Intersectorială Locală 

este nominalizată doamna Bocșan Marieta, de către Președintele Consiliului Județean Gorj, această 

propunere fiind supusă procedurii votului secret. 

          Comisia de validare prezintă rezultatul votului secret: 

- Voturi valabil exprimate - 32 
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- Voturi „pentru” – 32 

- Voturi „împotrivă” – 0 

 

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). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la momentul 

votului. 

 

Se trece la punctul XVIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Artă 

Târgu-Jiu, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj 

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 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). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la momentul 

votului. 
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Se trece la punctul XIX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 

privind aprobarea proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a 

Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

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

regională – 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 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent la momentul 

votului. 

 

Nefiind alte probleme de discutat, ședința ordinară a fost declarată închisă.  

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


