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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

NR. 12458 / 05.10.2016 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 30.09.2016, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care 

participă: 

 

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

 

II. CONSILIERI JUDEȚENI: 

BANȚA VICTOR 

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

BORCAN MARIUS 

CILIBIU NICOLAE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

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 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘARAPATIN ELVIRA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VÎLCEANU DAN 
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Au lipsit motivat de la ședință consilierii județeni Vasilescu Maria și Andrei Vasile-Liviu. 

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

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

Gorj. 

III. INVITAŢI: 

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

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

       3.Cimpoieru Cornel - director executiv adjunct, Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare 

Regională și Relații Externe; 

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

Externe. 

5.Bajmatără Cosmin - director executiv adjunct, Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare 

Regională și Relații Externe; 

6.Achim Florin – șef serviciu, Serviciul Cooperare, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, 

Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și Relații Externe; 

       7.Ungureanu Victoria – șef serviciu, Financiar-contabilitate, Direcția tehnico-economică, 
dezvoltare regională și relații externe. 

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

tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

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

deservire; 

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

      11.Oana Paloș– consilier, Compartimentul Președintelui; 

     12.Pasti Toader -  director, S.C. Parc Industrial Gorj S.A.; 

     13.Cioromela Mihaela - reprezentant Asociația Copiii Noștri de Pretutindeni; 

     14.Ghiță Georgeta - reprezentant Asociația Vasiliada, Filiala Târgu Jiu; 

          15. Reprezentant DGASPC; 

          16. Reprezentanți ai mass-mediei locală. 

  

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

Popescu. Procesul verbal al ședinței din data de 30.08.2016 a fost aprobat tacit. 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Prunariu Mihai, Orzan 

Gheorghe și Groșanu David. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 219 din data de 23.09.2016, a fost convocat 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 202/12.09.2016 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/30.09.2016%20-%20Adoptate/47.%20rectificare%20buget.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/48.%20validare%20dispozitie%20202.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/48.%20validare%20dispozitie%20202.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/48.%20validare%20dispozitie%20202.pdf
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3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării și desfășurării 

examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de şef de serviciu, la Serviciul 

Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, pentru 

anul 2017; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist 

,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această 

destinație în bugetul propriu general al judeţului Gorj pe anul 2016; 

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a 

bunurilor – uși glisante automate, achiziţionate de Consiliul Judeţean Gorj prin bugetul propriu al 

judeţului; 

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

investiție „Amenajare saloane de urgență la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, strada 

Progresului, nr.18”; 

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

investiție „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu”; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Județului Gorj; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 39/30.08.2016 

pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj; 

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

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei sume din bugetul propriu al județului pentru 

finanțarea unor activități ale Clubului Sportiv Universitar ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

structură sportivă cu statut de instituție publică, precum și pentru aprobarea condițiilor de 

finanțare; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din județul 

Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare 

cu apă și canalizare “ADIA” Gorj; 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Adunarea Generală a 

Asociației Inimi de Gorjeni; 

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul 

de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu; 

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul 

de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj; 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Comercială APAREGIO Gorj S.A.; 

20. Proiect de hotărâre privind majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al S.C. Parc 

Industrial Gorj S.A.; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/49.%20examen%20ocupare%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/49.%20examen%20ocupare%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/49.%20examen%20ocupare%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/50.%20aprobare%20plan%20ocupare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/50.%20aprobare%20plan%20ocupare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/50.%20aprobare%20plan%20ocupare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/50.%20aprobare%20plan%20ocupare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/51.%20modificare%20stat%20functii%20ADG.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/51.%20modificare%20stat%20functii%20ADG.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/52.%20repartizare%20sume%20unitati%20de%20cult.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/52.%20repartizare%20sume%20unitati%20de%20cult.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/53.%20dare%20administrare%20SJU%20usi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/53.%20dare%20administrare%20SJU%20usi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/53.%20dare%20administrare%20SJU%20usi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/54.%20aprobare%20indicatori%20saloane%20urgenta.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/54.%20aprobare%20indicatori%20saloane%20urgenta.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/54.%20aprobare%20indicatori%20saloane%20urgenta.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/55.%20aprobare%20indicatori%20extindere%20CSEI.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/55.%20aprobare%20indicatori%20extindere%20CSEI.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/56.%20modificare%20inventar%20bunuri.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/56.%20modificare%20inventar%20bunuri.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/57.%20modificare%20HCJ%2039.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/57.%20modificare%20HCJ%2039.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/58.%20licente%20de%20traseu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/59.%20finantare%20CSU%20Constantin%20Brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/59.%20finantare%20CSU%20Constantin%20Brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/59.%20finantare%20CSU%20Constantin%20Brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/59.%20finantare%20CSU%20Constantin%20Brancusi.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/60.%20modificare%20componenta%20CPC.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/61.%20aprobare%20aderare%20UAT%20la%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/61.%20aprobare%20aderare%20UAT%20la%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/61.%20aprobare%20aderare%20UAT%20la%20ADIA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/62.%20reprezentant%20Inimi%20de%20Gorjeni.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/62.%20reprezentant%20Inimi%20de%20Gorjeni.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/63.%20reprezentanti%20CSEI.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/63.%20reprezentanti%20CSEI.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/64.%20reprezentant%20CJRAE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/64.%20reprezentant%20CJRAE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/65.%20reprezentant%20APAREGIO.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/65.%20reprezentant%20APAREGIO.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/66.%20majorare%20capital%20Parc%20Industrial.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/66.%20majorare%20capital%20Parc%20Industrial.pdf
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului Societății Comerciale 

„Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Gorj în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Comercială “Parc Industrial Gorj” –  S.A. – Bumbești-Jiu; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv al S.C. 

Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A.; 

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Gorj în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Comercială “Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” –  S.A.; 

25. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a 

stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii care 

au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie. 

Diverse. 
26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 1/2016 privind 

constituirea Comisiei de validare. 

 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (31 de voturi pentru), inclusiv cu 

proiectul de hotărâre de la punctul „Diverse” și se propune începerea ședinței cu acest proiect. 

 

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 1/2016 

privind constituirea Comisiei de validare. 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de 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 face propunerea ca în locul domnului Rotaru Marian, al cărui mandat de consilier județean a 

încetat, din Comisia de validare să facă parte domnul consilier județean Coană Ion. Această propunere 

a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (30 de voturi). Nu a votat 

domnul Coană Ion. 

 

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). Nu a votat domnul Coană Ion. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu a votat domnul Coană Ion. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu a votat domnul Coană Ion. 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). Nu a votat domnul Coană Ion. 

 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/67.%20modificare%20statut%20Parc%20Industrial.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/67.%20modificare%20statut%20Parc%20Industrial.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/68.%20desemnare%20reprezentanti%20Parc%20Industrial.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/68.%20desemnare%20reprezentanti%20Parc%20Industrial.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/69.%20modificare%20act%20constitutiv%20IDP.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/69.%20modificare%20act%20constitutiv%20IDP.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/70.%20reprezentanti%20IDP.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/70.%20reprezentanti%20IDP.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/25.%20raport%20semestrial.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/25.%20raport%20semestrial.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/25.%20raport%20semestrial.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/46.%20modificare%20comisie%20validare.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.09.2016%20-%20Adoptate/46.%20modificare%20comisie%20validare.pdf
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Se trece la punctul I 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 Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului – aviz favorabil. 

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

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

 

     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, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (31 voturi pentru).  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin. 2. 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).  

Se prezintă art. 6 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 II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 202/12.09.2016 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 (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 III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării și desfășurării 

examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de şef de serviciu, la Serviciul 

Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 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 de sănătate și asistență socială – aviz favorabil. 

 

Pentru calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Gorj – membru comisie – au fost 

propuși următorii consilieri județeni: Gîrjoabă Vasile Gabriel și Hortopan Ramona Cristina. 
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Domnul președinte, Cosmin-Mihai Popescu, menționează că la acest proiect de hotărâre 

persoanele propuse se vor alege în urma votului secret și solicită constituirea comisiei de validare a 

Consiliului Județean. 

Se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot, iar la reluarea ședinței se explică procedura de 

vot: persoanele care sunt împotriva candidatului vor tăia cu o linie propunerea de pe buletinul de vot. 

Se trece la votul secret și se face precizarea că persoanele nominalizate, respectiv Gîrjoabă 

Vasile Gabriel și Hortopan Ramona Cristina, nu participă la vot.  

În urma numărătorii voturilor, domnul Milosteanu Gheorghe, președintele Comisiei de validare, 

precizează următoarele: Au votat 29 de consilieri județeni, avem 29 de voturi valabil exprimate, din 

care, pentru domnul Gîrjoabă Gabriel, 9 voturi pentru și 20 împotrivă, iar în cazul doamnei Hortopan 

Ramona sunt 20 voturi pentru și 9 împotrivă.  

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

21 de voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Chircu Sorin, Grivei Gheorghe, Iacobescu 

Marcel, Militaru Severus, Orzan Gheorghe, Păsărin Dragoș, Tănasie Cristinel și Vîlceanu Dan). Nu a 

votat doamna Hortopan Ramona. 

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

21 de voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Chircu Sorin, Grivei Gheorghe, Iacobescu 

Marcel, Militaru Severus, Orzan Gheorghe, Păsărin Dragoș, Tănasie Cristinel și Vîlceanu Dan). Nu a 

votat doamna Hortopan Ramona. 

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

21 de voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Chircu Sorin, Grivei Gheorghe, Iacobescu 

Marcel, Militaru Severus, Orzan Gheorghe, Păsărin Dragoș, Tănasie Cristinel și Vîlceanu Dan). Nu a 

votat doamna Hortopan Ramona. 

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

21 de voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Chircu Sorin, Grivei Gheorghe, Iacobescu 

Marcel, Militaru Severus, Orzan Gheorghe, Păsărin Dragoș, Tănasie Cristinel și Vîlceanu Dan). Nu a 

votat doamna Hortopan Ramona. 

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

21 de voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Chircu Sorin, Grivei Gheorghe, Iacobescu 

Marcel, Militaru Severus, Orzan Gheorghe, Păsărin Dragoș, Tănasie Cristinel și Vîlceanu Dan). Nu a 

votat doamna Hortopan Ramona. 

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

21 de voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Chircu Sorin, Grivei Gheorghe, Iacobescu 

Marcel, Militaru Severus, Orzan Gheorghe, Păsărin Dragoș, Tănasie Cristinel și Vîlceanu Dan). Nu a 

votat doamna Hortopan Ramona. 

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

21 de voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Chircu Sorin, Grivei Gheorghe, Iacobescu 

Marcel, Militaru Severus, Orzan Gheorghe, Păsărin Dragoș, Tănasie Cristinel și Vîlceanu Dan). Nu a 

votat doamna Hortopan Ramona. 
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a decis următoarele: 

21 de voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Chircu Sorin, Grivei Gheorghe, Iacobescu 

Marcel, Militaru Severus, Orzan Gheorghe, Păsărin Dragoș, Tănasie Cristinel și Vîlceanu Dan). Nu a 

votat doamna Hortopan Ramona. 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă 

a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, pentru 

anul 2017 

 

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 (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).  

 

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

unanimitate (31 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul V 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. 
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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 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această 

destinație în bugetul propriu general al judeţului 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 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 (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).  

 

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

unanimitate (31 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre  privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-

Jiu a bunurilor – uși glisante automate, achiziţionate de Consiliul Judeţean Gorj prin bugetul 

propriu al judeţului 

 

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 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 (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. 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). 

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). 

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

în unanimitate (31 voturi pentru). 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin. 2. 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 VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiție „Amenajare saloane de urgență la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, strada 

Progresului, nr.18” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe. 

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 urbanism şi amenajarea teritoriului – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
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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. 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 IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiție „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe. 

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

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. 1. În urma supunerii la vot, Consiliul 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. 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 X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre 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 (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 XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

39/30.08.2016 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. 



 13 

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 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 pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz favorabil. 

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

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (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 XIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind repartizarea unei sume din bugetul propriu al județului pentru 

finanțarea unor activități ale Clubului Sportiv Universitar ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 

structură sportivă cu statut de instituție publică, precum și pentru aprobarea condițiilor de 

finanțare 

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 tineret, sport, turism– aviz favorabil. 
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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). 

Se prezintă art. 4 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 XIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului 

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 pentru sănătate și asistență socială – aviz favorabil. 

 

Pentru calitatea de reprezentant în Comisia pentru Protecția Copilului Gorj două asociații au 

propus Consiliului Județean Gorj următoarele persoane: 

- doamna Cioromela Mihaela, nominalizată de Asociația Copiii Noștri de Pretutindeni. 

- doamna Ghiță Georgeta, nominalizată de Asociația Vasiliada, Filiala Târgu Jiu. 

Domnul președinte, Cosmin-Mihai Popescu, menționează că și la acest proiect de hotărâre 

persoanele propuse se vor alege în urma votului secret și solicită constituirea comisiei de validare a 

Consiliului Județean. 

Se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot, iar la reluarea ședinței se explică procedura de 

vot: persoanele care sunt împotriva candidatului vor tăia cu o linie propunerea de pe buletinul de vot. 

În urma votului secret, au votat 26 de consilieri județeni, au fost 26 de voturi valabil exprimate, 

din care:  

- doamna Cioromela Mihaela - 3 voturi pentru și 23 împotrivă. 

- doamna Ghiță Georgeta - 23 de votruri pentru și 3 împotrivă.  

 

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 XV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din 

județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

alimentare cu apă și canalizare “ADIA” 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 pentru servicii publice şi IMM-uri – 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 decis următoarele: 

30 de voturi pentru și o abținere (dl.Banța Victor). 

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

30 de voturi pentru și o abținere (dl.Banța Victor). 

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

30 de voturi pentru și o abținere (dl.Banța Victor). 

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

30 de voturi pentru și o abținere (dl.Banța Victor). 

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

30 de voturi pentru și o abținere (dl.Banța Victor). 

 

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

30 de voturi pentru și o abținere (dl.Banța Victor). 

 

Se trece la punctul XVI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Adunarea 

Generală a Asociației Inimi de Gorjeni 
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Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de 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. 

 

Ca reprezentant al Județului Gorj în Adunarea Generală a Asociației Inimi de Gorjeni este 

propus domnul Cosmin-Mihai Popescu, președinte.  

În urma votului secret, rezultatul a fost următorul: au votat 30 de consilieri județeni, au fost 30 

de voturi valabil exprimate, din care 30 de voturi „pentru”. Domnul Cosmin-Mihai Popescu nu a 

participat la vot. 

 

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). Nu a votat domnul Cosmin-Mihai Popescu. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu a votat domnul Cosmin-Mihai Popescu. 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). Nu a votat domnul Cosmin-Mihai Popescu. 

 

Se trece la punctul XVII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în 

Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de 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 învățământ, cultură, culte – aviz favorabil. 

 

Ca reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu sunt propuși domnii Nichifor Gheorghe și Milosteanu Gheorghe, 

consilieri județeni. 

Se trece la votul secret, iar domnii Nichifor Gheorghe și Milosteanu Gheorghe nu participă. 

În urma votului secret, rezultatul a fost următorul: au votat 25 de consilieri județeni, au fost 25 

de voturi valabil exprimate, din care:  

- Nichifor Gheorghe – 23 voturi pentru și 2 împotrivă. 

- Milosteanu Gheorghe - 23 voturi pentru și 2 împotrivă. 

 

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). Domnii Nichifor Gheorghe și Milosteanu Gheorghe nu au votat. 
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Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (29 voturi pentru). Domnii Nichifor Gheorghe și Milosteanu Gheorghe nu au votat. 

 

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

unanimitate (29 de voturi pentru). Domnii Nichifor Gheorghe și Milosteanu Gheorghe nu au votat. 

 

Se trece la punctul XVIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de 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 învățământ, cultură, culte – aviz favorabil. 

 

Ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean 

de Resurse și Asistență Educațională Gorj este propus domnul Isuf Leontin – șef serviciu, Direcția 

juridică și dezvoltarea capacității administrative. 

În urma votului secret, rezultatul a fost următorul: au votat 29 de consilieri județeni, au fost 29 

de voturi valabil exprimate, din care 29 de voturi „pentru”. 

 

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). 

 

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 XIX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APAREGIO Gorj S.A. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de 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 servicii publice şi IMM-uri – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului – aviz favorabil. 
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Ca reprezentant al Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială 

APAREGIO Gorj S.A. este propus domnul Cilibiu Nicolae, consilier județean. 

În urma votului secret, rezultatul a fost următorul: au votat 26 de consilieri județeni, au fost 26 

de voturi valabil exprimate, din care 26 de voturi „pentru”. 

 

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). Nu a votat domnul Cilibiu Nicolae. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu a votat domnul Cilibiu Nicolae. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu a votat domnul Cilibiu Nicolae. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu a votat domnul Cilibiu Nicolae. 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). Nu a votat domnul Cilibiu Nicolae. 

 

Se trece la punctul XX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al 

S.C. Parc Industrial Gorj S.A. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către 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 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 servicii publice şi IMM-uri – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului – aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, 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. 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 XXI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului Societății 

Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către 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 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 servicii publice şi IMM-uri – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului – aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (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 XXII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Gorj în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea Comercială “Parc Industrial Gorj” –  S.A. – Bumbești-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către 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 pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului – aviz favorabil. 
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Ca reprezentanți ai Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială 

“Parc Industrial Gorj” –  S.A. – Bumbești-Jiu sunt propuși domnii Borcan Marius și Grivei Gheorghe, 

consilieri județeni. 

În urma votului secret, rezultatul a fost următorul: au votat 27 de consilieri județeni, au fost 27 

de voturi valabil exprimate, din care:  

- Borcan Marius– 27 voturi „pentru”.  

- Grivei Gheorghe - 27 voturi „pentru”.  

 

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 au votat domnii Borcan Marius și Grivei Gheorghe. 

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

unanimitate (29 voturi pentru). Nu au votat domnii Borcan Marius și Grivei Gheorghe. 

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

unanimitate (29 voturi pentru). Nu au votat domnii Borcan Marius și Grivei Gheorghe. 

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

unanimitate (29 voturi pentru). Nu au votat domnii Borcan Marius și Grivei Gheorghe. 

 

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

unanimitate (29 voturi pentru). Nu au votat domnii Borcan Marius și Grivei Gheorghe. 

 

Se trece la punctul XXIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv al S.C. 

Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către 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 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 servicii publice şi IMM-uri – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului – aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (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 XXIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Gorj în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea Comercială “Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” –  

S.A. 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către 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 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 servicii publice şi IMM-uri – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului – aviz favorabil. 

 

Ca reprezentanți ai Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială 

“Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” –  S.A. au fost propuși domnii Bucălăete Gheorghe și Chircu 

Sorin-Constantin, consilieri județeni. 

În urma votului secret, rezultatul a fost următorul: au votat 25 de consilieri județeni, au fost 25 

de voturi valabil exprimate, din care:  

- Bucălăete Gheorghe – 25 voturi „pentru”.  

- Chircu Sorin-Constantin - 25 voturi „pentru”.  

 

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). 

 

Se trece la punctul XXV al ordinii de zi: 

Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru 

care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare a 

cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în 

familie. 
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Nu au fost ridicate probleme la acest punct al ordinii de zi. 

 

 

Diverse: 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: În legătură cu concursul de la Spitalul Județean de 

Urgență Târgu-Jiu au fost foarte multe discuții, mai ales cu privire la corectitudinea desfășurării 

concursului. Mai muți oameni au luat legătura cu mine și m-au informat că foarte multe persoane care 

au fost admise în urma acestui concurs și vor ocupa posturi de registratori sunt rude apropiate cu unii 

angajați din spital, dar și din Consiliul Județean iar, pe lângă această problemă, în timpul concursului s-

au întâmplat anumite lucruri care ne dau de gândit. De asemenea, în urmă cu câteva săptămâni, o altă 

rudă a fost angajată în această unitate, pe un post de farmacist-șef, iar acest lucru trezește suspiciuni. 

Pentru a înlătura orice bănuială, vă propun să constituim o comisie formată din consilieri județeni, din 

care să facă parte un reprezentant al fiecărui grup politic, pentru a verifica modul în care s-au 

desfășurat aceste concursuri și să se dea un punct de vedere public cu privire al acest subiect.  

Referitor la un alt subiect destul de sensibil, aș dori să discutăm și despre situația financiară de 

la Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu-Jiu, întrucât am fost contactat de suporteri și pot spune că acest club 

se află într-o situație groaznică din punct de vedere financiar. Să discutăm despre banii pe care 

anumite instituții îi dau, instituții cărora le revine responsabilitatea de a face ceva bun pentru sportul 

gorjean. De ce să fie sunat domnul Vîlceanu să dea două mii de euro ca echipa să poată juca la 

Chiajna? Nu se poate continua în acest mod. De ce nu există preocupare din partea celor care și-au 

asumat reponsabilitatea că vor susține acest club de fotbal? Să vedem și cum s-au cheltuit banii care s-

au dat acolo. De remarcat este și faptul că salariul președintelui echipei Pandurii, Narcis Răducan, este 

unul destul de mare pentru posibilitățile asociației, dacă stăm să ne gândim că acesta încasează și 

prime. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Referitor la prima problemă ridicată de 

dumneavoastră, sunt de acord să constituim o comisie, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul-

cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, să inițiem un proiect de hotărâre, să stabilim 

componența comisiei și obiectivele pe care le avem în vedere. Vom supune la vot proiectul de hotărâre 

luna viitoare. 

Domnul Florescu Ciprian-Adrian, vicepreședinte: Vreau să clarific niște lucruri legate de 

situația de la Asociația „Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Târgu-Jiu”. La început de an s-a constituit un 

buget care a fost semnat de toți membrii asociației. Este de precizat faptul că CEO, principalul 

finanțator, nu mai sprijină activitatea ce acolo, drept urmare bugetul inițial nu mai există. 

A fost nevoie de reducerea cheltuielilor ca echipa să reziste. Cheltuielile salariale s-au redus cu 

30%. Noi și reprezentanții galeriei am încercat să sensibilizăm această problemă, dar ne lovim de 

această criză financiară. Odată cu trecerea anului 2016 sperăm ca situația financiară să fie mai bună, 

cu condiția ca echipa să beneficieze de sprijinul principalului finanțator, care este CEO. În ceea ce 

privește salariul președintelui echipei Pandurii, Narcis Răducan, este unul mare, dar atunci când a fost 

instalat președinte, lucrul acesta a fost prevăzut în contractul semnat de AGA.  

Domnul Borcan Marius, consilier județean: Sportul, în general, nu se rezumă la stadiul de 

vorbe și dacă nu se rezolvă această problemă, situația clubului va fi greu de depășit. Toți factorii de 

răspundere trebuie să găsească urgent soluții.  
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Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Salariile jucătorilor nu sunt plătite, în schimb sunt 

plătite primele de joc. Care e logica?  

Domnul Florescu Ciprian-Adrian, vicepreședinte: Primele de joc nu se ridică la valoarea 

salariului. Datorită acestor prime, jucătorii rămân în continuare la echipă și nu depun memorii. Unii au 

semnat să primească banii anul viitor, s-au redus salariile jucătorilor cu 30%, conducerea clubului 

căutând permanent soluții pentru rezolvarea situației.  

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Este incredibil ca un președintele de club să fie 

plătit cu peste 30 de mii de lei pe luna. Care este explicația, în condițiile în care acest președinte nu a 

făcut aproape nimic. Sunt foarte multi bani, e o sumă cu care se putea face altceva. S-a ajuns să nu fie 

bani pentru deplasarea jucătorilor și nu se știe dacă se va îmbunătății această situație. Cei peste 8.000 

de euro, salariul lui Răducan, sunt, probabil, încasați la zi.  

Domnul Florescu Ciprian-Adrian, vicepreședinte: Din informațiile pe care le am, vă pot 

spune că domnul Răducan nu este la zi cu salariul.  

 

Drept 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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