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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

NR. 11041/02.09.2016 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 30.08.2016, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care 

participă: 

 

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

 

II. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

BORCAN MARIUS 

CILIBIU NICOLAE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION 

HANU DORIN 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MAIOREANU ANDREI-PETRIȘOR 

MILITARU CONSTANTIN-SEVERUS 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MUJA NICOLAE 

NICHIFOR GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ROTARU MARIAN 

ȘARAPATIN ELVIRA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

II. CONSILIER JUDEȚEAN SUPLEANT 

COANĂ ION 
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Au lipsit motivat de la ședință domnii consilieri județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe și Vîlceanu Dan. 

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

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

Gorj. 

 

IV. INVITAŢI: 

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

relații externe; 

2. Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și Relații 

Externe. 

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

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

tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

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

deservire. 

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

        7. Oana Paloș– consilier, Compartimentul Președintelui; 

            8. Elena Ion -  director, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj 

          10. Reprezentanți Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj; 

          11. Reprezentanți ai mass-mediei locală. 

  

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

Popescu. Procesul verbal al ședinței din data de 28.07.2016 a fost aprobat tacit. 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Milosteanu Gheorghe, 

Orzan Gheorghe și Borcan Marius. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 158 din data de 23.08.2016, a fost convocat 

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

 
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al unui membru supleant din 

lista Partidului Social Românesc; 

3. 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; 

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

5. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 74/01.08.2016 a Președintelui Consiliului 

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

modificările și completările ulterioare; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/32.%20HCJ%20incetare%20mandat%20consilier%20judetean.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/33.%20HCJ%20validare%20mandat%20supleant.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/33.%20HCJ%20validare%20mandat%20supleant.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/34.%20HCJ%20modificare%20comisii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/34.%20HCJ%20modificare%20comisii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/34.%20HCJ%20modificare%20comisii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/35.%20HCJ%20Rectificare%20BPG%2030.08.2016-opt.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/36.%20HCJ%20Validare%20Dispozitia%2074-opt.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/36.%20HCJ%20Validare%20Dispozitia%2074-opt.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/36.%20HCJ%20Validare%20Dispozitia%2074-opt.pdf
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina 

Gorjului” Târgu-Jiu; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

Județului Gorj; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 20/28.07.2016 pentru 

modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj; 

10. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu a unor 

sisteme de climatizare achiziţionate de Consiliul Judeţean Gorj prin bugetul propriu al Judeţului Gorj; 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul 

de transport public județean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019; 

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

13. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 66/27.04.2016 privind 

aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi asigurare cu resurse umane, materiale şi 

financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Gorj, în anul 2016”; 

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor necesare pentru 

plata drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale 

speciale, integrați în unitățile de învățământ de masă, pentru zilele de școlarizare din anul 2016; 

15. Diverse. 

 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (29 de voturi pentru). 

 

            Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 

județean 

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 (29 voturi pentru). 

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

unanimitate (29 voturi pentru). 

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

unanimitate (29 voturi pentru). 

 

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

unanimitate (29 de voturi pentru) 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/37.%20HCJ%20Modificare%20Stat%20functii%20Aparat%20de%20specialitate%20aug%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/37.%20HCJ%20Modificare%20Stat%20functii%20Aparat%20de%20specialitate%20aug%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/38.%20HCJ%20%20modif%20Stat%20de%20functii%20Doina%20Gorjului%20aug%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/38.%20HCJ%20%20modif%20Stat%20de%20functii%20Doina%20Gorjului%20aug%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/39.%20HCJ%20modif.%20inventar%20bunuri%20patrimoniu%20Gorj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/39.%20HCJ%20modif.%20inventar%20bunuri%20patrimoniu%20Gorj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/40.%20HCJ%20modif%20hcj%20inventar%20bunuri%20domeniu%20public.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/40.%20HCJ%20modif%20hcj%20inventar%20bunuri%20domeniu%20public.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/41.%20HCJ%20dare%20admin%20sisteme%20climatizare%20Spital%20Jud.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/41.%20HCJ%20dare%20admin%20sisteme%20climatizare%20Spital%20Jud.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/42.%20HCJ%20atribuire%20licente%20de%20traseu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/42.%20HCJ%20atribuire%20licente%20de%20traseu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/43.%20HCJ%20licente%20traseu%20curse%20regulate%20speciale.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/44.%20HCJ%20completare%20plan%20ISU%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/44.%20HCJ%20completare%20plan%20ISU%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/44.%20HCJ%20completare%20plan%20ISU%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/45.%20HCJ%20Repartizare%20sume.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/45.%20HCJ%20Repartizare%20sume.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.08.2016%20-%20Adoptate/45.%20HCJ%20Repartizare%20sume.pdf
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 Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al unui membru 

supleant din lista Partidului Social Românesc 

 

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. 

Domnul Milosteanu Gheorghe, președintele comisiei de validare a Consiliului Județean Gorj, 

prezintă Raportul comisiei cu privire la examinarea legalității alegerii supleantului pentru funcția de 

consilier județean, la scrutinul din 5 iunie 2016, și propunerea de validare a mandatului domnului Coană 

Ion. 

Propunerea de validare a mandatului de consilier județean al domnului Coană Ion a fost votată 

în unanimitate (29 voturi pentru). Domnul Coană Ion nu a votat. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (29 voturi pentru). Domnul Coană Ion nu a votat. 

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

unanimitate (29 voturi pentru). Domnul Coană Ion nu a votat. 

 

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

unanimitate (29 de voturi pentru). Domnul Coană Ion nu a votat. 

 

În continuare, domnul președinte Popescu Cosmin-Mihai îl invită pe domnul consilier județean 

Coană Ion să depună jurământul.  

Domnul președinte Popescu Cosmin-Mihai îl felicită pe noul consilier județean și îi dorește 

succes în activitatea pe care o va desfășura pe parcursul mandatului. 

 

Se trece la punctul III 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 și de administrație publică locală – aviz 

favorabil. 

 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
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Se prezintă art. 1 al Hotărârii. (Coană Ion: Comisia de buget-finanțe, Comisia pentru urbanism 

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

urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

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

anul 2016. 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

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

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

 

     Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 voturi pentru).  

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

unanimitate (30 voturi pentru).  

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

unanimitate (30 voturi pentru).  

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

unanimitate (30 voturi pentru).  

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

unanimitate (30 voturi pentru).  

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

unanimitate (30 voturi pentru).  

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

unanimitate (30 voturi pentru).  

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

unanimitate (30 voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  
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Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 74/01.08.2016 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  – 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 (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind 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 Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 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 (30 voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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 (29 voturi pentru). Nu a votat domnul Florescu Ciprian-Adrian, nefiind prezent în sala la 

momentul votului. 

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

unanimitate (29 voturi pentru). Nu a votat domnul Florescu Ciprian-Adrian, nefiind prezent în sala la 

momentul votului. 

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

unanimitate (29 voturi pentru). Nu a votat domnul Florescu Ciprian-Adrian, nefiind prezent în sala la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 voturi pentru). Nu a votat domnul Florescu Ciprian-Adrian, nefiind prezent în sala la 

momentul votului. 

 

 

 

 

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public al Județului Gorj  

 

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

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

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

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

20/28.07.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 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 juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

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

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

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 
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Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu – 

Jiu a unor sisteme de climatizare achiziţionate de Consiliul Judeţean Gorj prin bugetul propriu 

al Judeţului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru 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 în 

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi pentru). 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin. 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

 

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în 

Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-

2019 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul XII 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 (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

66/27.04.2016 privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi asigurare cu 

resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul 

judeţului Gorj, în anul 2016” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 
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Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului 

și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia 

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 (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

necesare pentru plata drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, copiii, elevii și tinerii cu 

cerințe educaționale speciale, integrați în unitățile de învățământ de masă, pentru zilele de 

școlarizare din anul 2016 

 

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 juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – 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 (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 
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Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

Diverse: 

Discuții: 

Domnul Militaru Constantin-Severus, consilier județean: Stimate doamne, stimați domni, în 

minerit există o mare problemă legată de exproprieri. E vorba de acel program cadastral și de aceea 

rog să aveți o discuție cu primarii din zonele miniere, să se acceseze acest Program pentru exploatarea 

terenurilor din zonele miniere, în vederea impulsionării activității din minerit. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: A avut loc o astfel de întâlnire cu primarii din 

zonele miniere, unde a participat și domnul subprefect Sorin Arjoca, urmând să se treacă la 

identificarea tuturor terenurilor. Cu siguranță, problema este în atenția noastră. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Există o situație foarte grea la Complexul 

Energetic Oltenia, dar trebuie sa existe interesul necesar pentru rezolvarea problemelor. Sunt cazuri 

când cetățenii au negociat cu conducerea CEO, însă aceasta nu s-a ținut de cuvânt și rog să se 

verifice, în special, zona Runcurel. 

 În al doilea rând, cele două societăți comerciale subordonate Consiliului Județean Gorj, 

respectiv S.C. I.D.P. Gorj și S.C. Parc Industrial Bumbești-Jiu, unde acționar unic este Consiliul 

Județean Gorj, nu aveau reprezentanți în AGA. Din informațiile pe care le dețin, situația economică la 

cele două societăți comerciale nu este una bună. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Privind exproprierile, se va respecta procedura 

legală. În legătură cu cele două societăți comerciale, trebuie să avem în vedere procedura de 

modificare a statutului, conform ultimelor reglementări legale, unde numărul maxim de reprezentanți în 

AGA va trebui să fie de doi membri. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Pentru ședința viitoare a Consiliului Județean 

solicit să se prezinte situația economico-financiară la cele două societăți menționate. 

 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
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Întocmit, 

Nanu Dumitru 
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