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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 30.06.2016, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care participă: 

 

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

 

II.CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

HANU DORIN  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MAIOREANU ANDREI-PETRIȘOR 

MILITARU CONSTANTIN-SEVERUS 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MUJA NICOLAE 

NICHIFOR GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ROTARU MARIAN 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

 

Au lipsit motivat de la ședință: d-na Șarapatin Elvira și dl. Vîlceanu Dan, consilieri județeni. 

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

Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Gheorghe Paraschivu – Prefectul județului Gorj. 

 

III. CONSILIERI JUDEȚENI SUPLEANȚI: 
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BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CILIBIU NICOLAE 

GRUESCU ION 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA 

MAIOREANU ANDREI-PETRIȘOR 

 

 

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

        7. Grofu Despina – consilier, Compartimentul Parteneriate şi Programe Locale; 

            8. Hortopan Dumitru -  manager, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”; 

            7. Baiu Nicu – director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu; 

            8. Reprezentanți ai mass-mediei locală. 

  

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

Popescu. 

 Procesul verbal al ședinței din data de 31.05.2016 a fost aprobat tacit. 

 Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Banța Victor, Nichifor 

Gheorghe și Drăgoi Ionuț-Dinu. 

 

 În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1/2016 a fost convocat Consiliul Județean Gorj 

în ședință ordinară cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri județeni și 

validarea mandatelor membrilor supleanți din lista partidelor politice respective. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 

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

activitate ale Consiliului Județean Gorj. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2016. 

08.%20HCJ%20incetare%20validare.pdf
08.%20HCJ%20incetare%20validare.pdf
09.%20modificare%20comisii.pdf
09.%20modificare%20comisii.pdf
09.%20modificare%20comisii.pdf
10.%20HCJ%20BPG%20062016.pdf
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4. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 286/15.06.2016 a Președintelui Consiliului 

Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Gorj. 

6. Diverse. 

La punctul „Diverse” se propune: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni care vor exercita calitatea de membri 

ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, inclusiv proiectul de hotărâre de la 

punctul „Diverse” (26 de voturi pentru). 

 

 Înainte de a dezbate proiectele de pe ordinea de zi, dl. Popescu Cosmin-Mihai, președinte, îi 

urează d-lui vicepreședinte Muja Nicolae un călduros „La mulți ani”, multă sănătate și tot ce își dorește cu 

ocazia zilei sale de naștere. 

  

             Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri 

județeni și validarea mandatelor membrilor supleanți din lista partidelor politice respective. 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică 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 (26 voturi pentru). 

Comisia de validare a verificat legalitatea mandatelor de consilieri județeni ale persoanelor 

nominalizare la art. 2 al proiectului de hotărâre. 

Se supune votului validarea mandatului fiecărui consilier județean supleant, individual, în ordine 

alfabetică. Fiecare mandat a fost validat cu 26 de voturi pentru. 

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

unanimitate (26 voturi pentru). 

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

unanimitate (26 voturi pentru). 

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

unanimitate (26 de voturi pentru). 

 

11.%20HCJ%20valid%20disp%20286.pdf
11.%20HCJ%20valid%20disp%20286.pdf
11.%20HCJ%20valid%20disp%20286.pdf
12.%20HCJ%20modif%20si%20complet%20inv%20dom%20pub%20Jud%20Gorj.pdf
12.%20HCJ%20modif%20si%20complet%20inv%20dom%20pub%20Jud%20Gorj.pdf
13.%20HCJ%20ATOP.pdf
13.%20HCJ%20ATOP.pdf
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         În continuare, dna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretarul județului, dă citire textul 

jurământului, iar fiecare consilier județean pronunță cuvântul „jur”, cu mâna stângă pe Biblie și pe 

Constituția României, și semnează formularul cu jurământul în 2 exemplare.  

 

Dl. Popescu Cosmin-Mihai, președinte îi felicită pe noii consilieri județeni și le dorește succes în 

activitatea pe care o vor desfășura pe parcursul mandatului. 

 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 

7 din 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 și de administrație publică locală – aviz 

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, pct. 1. (Hortopan Ramona-Cristina: Comisia de buget-finanțe; 

Comisia pentru tineret, sport, turism.).  În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi pentru). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, pct. 2. (Cilibiu Nicolae: Comisia de buget-finanțe; Comisia pentru 

servicii publice și IMM-uri.) În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi pentru). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, pct. 3. (Bucălăete Gheorghe: Comisia juridică și administrație 

publică locală; Comisia pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională.) În urma supunerii la vot, 

Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, pct. 4. (Maioreanu Andrei Petrișor: Comisia pentru industrie, 

agricultură, silvicultură și protecția mediului; Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului.) În 

urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, pct. 5. (Gruescu Ion: Comisia de buget-finanțe; Comisia juridică și 

administrație publică locală.) În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate 

(31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

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

anul 2016. 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). 
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Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 286/15.06.2016 a Președintelui 

Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al Județului Gorj. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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 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 Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul „Diverse” al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni care vor exercita calitatea 

de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică 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 și de administrație publică locală – aviz 

favorabil. 

Dl. Gheorghe Grivei, consilier județean: S-a făcut un amendament, ținându-se seama de 

algoritmul politic, liberalii fiind în număr de 9 în Consiliul Județean reprezintă un procent de peste 27%, 

era necesar să fim și noi reprezentați în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, întrucât această 

instituție are rolul de a sprijini Poliția Județeană, se ocupă de asigurarea ordinii și liniștii pentru cetățenii 

județului Gorj. E foarte important să avem și noi, liberalii, reprezentanți în ATOP. 

Dl. Cosmin-Mihai Popescu, președinte: Se respectă legislația în vigoare. Se dă citire art. 92 

și HG 787/2002, prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a ATOP. 

Dl. Gheorghe Grivei, consilier județean: Am zis că e bine să se respecte configurația politică. 

Se trece la propuneri pentru cei 6 membri. Fiecare partid va face nominalizări care vor fi supuse 

votului secret. 

Dl. Cosmin Greci, consilier județean,  propune următorii consilieri județeni care să facă parte 

din ATOP: Popa Valentin, Milosteanu Gheorghe, Vasilescu Maria, Șarapatin Elvira și Prunariu Mihai-

Octavian. 

Din partea ALDE este propus dl. Borcan Marius. 

Din partea PNL sunt propuși dl. Grivei Gheorghe și dl. Militaru Constantin-Severus. 

Consilierii județeni de pe lista PNL părăsesc sala. 

Dl. Cosmin-Mihai Popescu, președinte, precizează că trebuie reținut pentru procesul-verbal 

al ședinței că sunt prezenți în sală 20 de consilieri județeni și că cei 6 consilieri județeni nominalizați nu 

vor vota. 

Dl. Milosteanu Gheorghe, consilier județean, explică procedura de vot: se taie de pe listă cel 

care nu e dorit, se merge la cabină și urna de vot. Se votează (vot secret) în ordine alfabetică. 
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Comisia de validare numără voturile. În urma votului secret rezultatul a fost următorul: 

Popa Valentin – 15 voturi pentru 

Milosteanu Gheorghe – 15 voturi pentru 

Vasilescu Maria – 15 voturi pentru 

Șarapatin Elvira – 15 voturi pentru 

Prunariu Mihai-Octavian – 15 voturi pentru 

Borcan Marius – 15 voturi pentru 

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

unanimitate (15 voturi pentru). 

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

unanimitate (15 voturi pentru). 

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

unanimitate (15 voturi pentru). 

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

unanimitate (15 de voturi pentru). 

 

Nefiind alte probleme la punctul „Diverse”, lucrările ședinței au luat sfârșit. 

 

 

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

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 
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