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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 31.03.2016, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care 

participă: 

 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL FLORESCU CIPRIAN 

ADRIAN 

 

II. CONSILIERII JUDEŢENI: 

      FILIP ROBERT DORIN 

                  AMZA ELENA 

BANŢA VICTOR 

CILIBIU NICOLAE 

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

CIUCHIATU CONSTANTIN 

CORNOIU SABIN 

DOBRIŢOIU ION 

DRĂGHICI DOREL 

DRĂGOI ALECU 

DUMITRAȘCU MARIA 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MITESCU GHEORGHE 

NANU PETRE 

NEAŢĂ GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

NOVAC GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PORUMBEL GHEORGHE 

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN 
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RĂDULESCU PETRE 

RÂBU VASILE 

ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VÎLCEANU DAN 

  

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

Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Paraschivu Gheorghe – prefect. 

 

III. INVITAŢI: 

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

relații externe. 

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

regională și relații externe. 

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

regională și relații externe. 

4. Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe. 

5. Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații 

externe. 

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

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

tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe. 

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

și deservire. 

9. Dascălu Marius-Costinel – inspector-șef, Inspectoratul Județean de Poliție Gorj. 

10. Cotrună Dumitru – director, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj. 

11. Cepoi Ion – director, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Gorj. 

12. Pătrășcoiu Traian – director, Aparegio. 

13. Tania Nicu – reprezentant Aparegio. 

14. Gherghe Mihai – director executiv, ADIA Gorj. 

15. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent de lucru. 

16. Grofu Despina – consilier, Compartimentul Parteneriate şi Programe Locale. 

17. Paloș Oana – consilier, Cabinetul Președintelui. 

18. Reprezentanți ai mass-mediei locală. 
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 Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Florescu Ciprian-

Adrian 

 Procesul-verbal al ședinței din data de 26.02.2016 a fost aprobat tacit. 

Pentru lucrările şedinţei, în urma votului, s-au desemnat următorii consilieri judeţeni: Cornoiu 

Sabin, Popa Valentin și Păsărin Ovidiu-Dragoș. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr.137/24.03.2016 a fost convocat Consiliul 

Județean în ședință ordinară, în data de 31.03.2016, cu următoarea ordine de zi: 

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

a aparaturii medicale achiziționată de Consiliul Judeţean Gorj, prin bugetul propriu al 

județului; 

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor 

Vladimirescu, comuna Runcu, a echipamentului - grup generator electric; 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, 

a construcțiilor, echipamentelor și utilajelor, dotărilor și a mobilierului, ce au făcut obiectul 

proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de 

Urgentă Târgu-Jiu”, cod SMIS 12082, implementat de Consiliul Judeţean Gorj; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între Unitatea 
Administrativ Teritorială – Județul Gorj din România și Raionul Sîngerei din Republica 
Moldova; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale și a plății acesteia pentru Asociaţia 
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUŞI”, ce revine Judeţului 
Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației pe anul 2016 către 
Asociația Club Sportiv Energia Tg-Jiu; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației pe anul 2016 către 
Asociația Club Sportiv Pandurii-Lignitul Tg-Jiu; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare și modernizare spitalizare de zi – Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu, str. Progresului, nr.18”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare și modernizare spitalizare de zi – Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu, str. Tudor Vladimirescu”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Reabilitare șarpantă și învelitoare la clădire – Punct recrutare încorporare, Centrul 
Militar Județean Gorj”; 

11. Proiect de hotărâre pentru desemnarea comisiilor de evaluare anuală a managementului 
exercitat la nivelul unor instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean 
Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de 
specialitate ale Consiliului Județean Gorj; 

32.%20HCJ%20Spital%20Jud%20aparatura%20medicala.pdf
32.%20HCJ%20Spital%20Jud%20aparatura%20medicala.pdf
32.%20HCJ%20Spital%20Jud%20aparatura%20medicala.pdf
33.%20HCJ%20Dobrita%20dare%20admin%20generator.pdf
33.%20HCJ%20Dobrita%20dare%20admin%20generator.pdf
34.%20HCJ%20dare%20adminstrare%20Ambulatoriu%20Spital.pdf
34.%20HCJ%20dare%20adminstrare%20Ambulatoriu%20Spital.pdf
34.%20HCJ%20dare%20adminstrare%20Ambulatoriu%20Spital.pdf
34.%20HCJ%20dare%20adminstrare%20Ambulatoriu%20Spital.pdf
35.%20HCJ%20infratire%20Singerei.pdf
35.%20HCJ%20infratire%20Singerei.pdf
35.%20HCJ%20infratire%20Singerei.pdf
36.%20hotarare%20cotizatie%20acasa%20la%20brancusi%202016.pdf
36.%20hotarare%20cotizatie%20acasa%20la%20brancusi%202016.pdf
36.%20hotarare%20cotizatie%20acasa%20la%20brancusi%202016.pdf
37.%20hotarare%20contract%202016%20Energia.pdf
37.%20hotarare%20contract%202016%20Energia.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016%20-%20Adoptate/38.%20hotarare%20cotizatia%202016%20Pandurii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2016%20-%20Adoptate/38.%20hotarare%20cotizatia%202016%20Pandurii.pdf
39.%20Hot%20indicatori%20Spitalizare%20Progresului.pdf
39.%20Hot%20indicatori%20Spitalizare%20Progresului.pdf
39.%20Hot%20indicatori%20Spitalizare%20Progresului.pdf
40.%20Hot%20indicatori%20Spitalizare%20Tudor%20Vladimirescu.pdf
40.%20Hot%20indicatori%20Spitalizare%20Tudor%20Vladimirescu.pdf
40.%20Hot%20indicatori%20Spitalizare%20Tudor%20Vladimirescu.pdf
41.%20Hot%20indicatori%20Invelitoare%20CMJ.pdf
41.%20Hot%20indicatori%20Invelitoare%20CMJ.pdf
41.%20Hot%20indicatori%20Invelitoare%20CMJ.pdf
43.%20HCJ%20constituire%20comisii%20evaluare%20anuala%20management.pdf
43.%20HCJ%20constituire%20comisii%20evaluare%20anuala%20management.pdf
43.%20HCJ%20constituire%20comisii%20evaluare%20anuala%20management.pdf
42.%20hotarare%20modificare%20Stat%20functii%20%20CJG.pdf
42.%20hotarare%20modificare%20Stat%20functii%20%20CJG.pdf
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13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi 
Camera Agricolă Judeţeană Gorj, pentru anul 2016. 

14. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale; 
15. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2015;  

16. Planul strategic al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj pentru anul 2016; 

17. 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. 

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 

2016; 

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final obținut de către domnul Porumbel 

Gheorghe în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru 

Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, precum și a duratei pentru care 

se va încheia contractul de management, în vederea numirii domnului Porumbel Gheorghe 

în funcţia de manager; 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final obținut de către domnul Cepoi Ion în 

cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea  Culturii Tradiționale Gorj,  precum și a duratei 

pentru care se va încheia contractul de management, în vederea numirii domnului Cepoi Ion 

în funcţia de manager; 

21. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de 

organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a trei funcții de conducere vacante, 

respectiv două funcţii de şef de secţie şi o funcție de farmacist – șef. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Plan-ului actualizat și a Listelor de Investiții 

prioritare pentru infrastructura alimentare cu apă, colectare și tratare ape uzate Județul Gorj 

(2012-2042); 

23. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil situat în 

municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 56, județul Gorj, aflat în domeniul public al Județului 

Gorj. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului cultural “2016 – Anul Brâncuși”. 

            Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, inclusiv punctul „Diverse”. (30 de 

voturi pentru, consilierii județeni Dumitrașcu Maria și Vîlceanu Dan nu au fost prezenți la adoptarea 

ordinii de zi). 

       S-a propus începerea ședinței ordinare cu punctele 15, 16,17 și 22 de pe ordinea de zi, iar 

Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate. 

            Domnul inspector-șef al IPJ Gorj, Dascălu Marius-Costinel, prezintă punctele 15 și 16 de pe 

ordinea de zi, respectiv:  

 Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2015;  

44.%20HOTARARE%20%20modificare%20Plan%20de%20ocupare%20%20F%20P%20SEM%20I%202016.pdf
44.%20HOTARARE%20%20modificare%20Plan%20de%20ocupare%20%20F%20P%20SEM%20I%202016.pdf
44.%20HOTARARE%20%20modificare%20Plan%20de%20ocupare%20%20F%20P%20SEM%20I%202016.pdf
44.%20HOTARARE%20%20modificare%20Plan%20de%20ocupare%20%20F%20P%20SEM%20I%202016.pdf
45.%20HCJ%20licente%20de%20traseu.pdf
15.%20Raport%20asupra%20eficientei%20serviciului%20politienesc.pdf
16.%20Planul%20strategic%20al%20IPJ%20Gorj%20pentru%20anul%202016.pdf
17.%20Raport%20semestrial%20privind%20situatia%20copiilor.pdf
17.%20Raport%20semestrial%20privind%20situatia%20copiilor.pdf
17.%20Raport%20semestrial%20privind%20situatia%20copiilor.pdf
46.%20HCJ%20BPG%20032016.pdf
46.%20HCJ%20BPG%20032016.pdf
47.%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20AADG.pdf
47.%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20AADG.pdf
47.%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20AADG.pdf
47.%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20AADG.pdf
47.%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20AADG.pdf
48.%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20CJCPCT.pdf
48.%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20CJCPCT.pdf
48.%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20CJCPCT.pdf
48.%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20CJCPCT.pdf
48.%20hotarare%20aprobare%20rezultat%20final%20nou%20proiect%20de%20management%20CJCPCT.pdf
49.%20HCJ%20avizare%20organizare%20concursuri%20sef%20sectie%20SJU.pdf
49.%20HCJ%20avizare%20organizare%20concursuri%20sef%20sectie%20SJU.pdf
49.%20HCJ%20avizare%20organizare%20concursuri%20sef%20sectie%20SJU.pdf
50.%20HCJ%20aprobare%20masterplan.pdf
50.%20HCJ%20aprobare%20masterplan.pdf
50.%20HCJ%20aprobare%20masterplan.pdf
51.%20HCJ%20dare%20admin%20imobil%20C20%20din%20Unirii%20la%20Spital%20Jud.pdf
51.%20HCJ%20dare%20admin%20imobil%20C20%20din%20Unirii%20la%20Spital%20Jud.pdf
51.%20HCJ%20dare%20admin%20imobil%20C20%20din%20Unirii%20la%20Spital%20Jud.pdf
52.%20HCJ%20aprobare%20Program%20cultural%202016%20-%20Anul%20Brancusi.pdf
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 Planul strategic al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj pentru anul 2016 

 

Domnul director al DGASPC, Cotrună Dumitru, prezintă punctul 17: 

 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. 

Se trece la punctul XXII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Plan-ului actualizat și a Listelor de 

Investiții prioritare pentru infrastructura alimentare cu apă, colectare și tratare ape uzate 

Județul Gorj (2012-2042) 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

capacităţii administrative. 

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

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

favorabil. 

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

favorabil. 

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

regională – aviz  favorabil. 

 

Discuții:  

Domnul Pătrășcoiu Traian, director, Aparegio: Master Plan-ul propus aprobării a fost 

actualizat în anul 2013, în cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă uzată în 

județul Gorj, finanțat prin POS Mediu 2007-2013, iar obiectivele de dezvoltare a sectorului de 

apă/apă uzată în județul Gorj au stat la baza stabilirii direcțiilor strategice la elaborarea Strategiei de 

dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 2011-2020. În această perioadă s-au efectuat 

lucrări pe alte tipuri de finanțări. S-au desemnat listele de investiții prioritare în sectorul de apă și apă 

uzată, programate în perioada 2014-2020, pentru cele opt localități urbane ale județului. În ședința 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean s-a solicitat un raport asupra eficienței activității, 

iar la ședința viitoare a Consiliului Județean voi prezenta materialul solicitat. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu a aparaturii medicale achiziționată de Consiliul Judeţean Gorj, prin bugetul propriu 

al județului 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe. 

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

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

favorabil. 

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

 

Domnul Președinte, Florescu Ciprian, face precizarea că Proiectul de hotărâre s-a întocmit 

conform solicitării făcute de domnul Banța Victor, în ședința comisiei de specialitate. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie 

Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, a echipamentului - grup generator electric 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe. 

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

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

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  
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Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu, a construcțiilor, echipamentelor și utilajelor, dotărilor și a mobilierului, ce au făcut 

obiectul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului 

Județean de Urgentă Târgu-Jiu”, cod SMIS 12082, implementat de Consiliul Judeţean Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe. 

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

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

favorabil. 

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

Se prezintă 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 Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

Se prezintă art. 4 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

Se prezintă art. 5 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  
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Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între Unitatea 
Administrativ Teritorială – Județul Gorj din România și Raionul Sîngerei din Republica 
Moldova 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

capacităţii administrative și Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe. 

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

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale și a plății acesteia pentru 
Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUŞI”, ce revine 
Judeţului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

capacităţii administrative și Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe. 

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

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

favorabil. 

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

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  
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            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației pe anul 2016 
către Asociația Club Sportiv Energia Tg-Jiu 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative și Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe. 

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

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

favorabil. 

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

 

Discuții:  

Domnul Maioreanu Andrei-Petrișor, consilier județean: Nu voi participa la dezbaterea și 

la votarea acestui Proiect de hotărâre, întrucât am făcut parte din Asociația Club Sportiv Energia 

Târgu-Jiu. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Cei care ați citit Expunerea de motive și 

Proiectul de hotărâre ați văzut că s-a stabilit tranșa pentru Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu. Potrivit 

Legii 69/2000, modificată prin Legea 472/2004, structurile sportive pot beneficia de sume de la 

bugetul de stat și de la bugetele locale pentru finanțarea de programe sportive, dar aceste sume se 

asigură pe bază de contracte încheiate între structurile respective și organele administrației publice 

centrale sau locale. Legea prevede ca această tranșă să fie dată după ce va fi semnat contractul de 

finanțare. Precizez că suma solicitată pe primul trimestru va fi imputată de Curtea de Conturi.  

Printr-o Hotărâre a Consiliului Județean se prevede ca această sumă să fie plătită după semnarea 

contractului. La Rovinari, Curtea de Conturi a dispus recuperarea unei sume date în acest fel, pentru 

că nu există contract de finanțare. 

Domnul Isuf Leontin, șef serviciu în cadrul Direcţiei juridice și dezvoltarea capacității 

administrative: Așa cum rezultă din Expunerea de motive, s-au încheiat convențiile care au ca 

obiect acordarea la plată a sumei totale de 250.000 lei, respectiv 100.000 lei potrivit convenției nr. 

1827/10.02.2016 și 150.000 lei potrivit convenției nr. 3237 din 11.03.2016, din cuantumul sumei 

maxime aprobate cu destinația de cotizație anuală, datorate de U.A.T.-Județul Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, către Asociația ”Clubul Sportiv Energia Târgu-Jiu” pentru anul 2016. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Nu știm dacă este bine să se facă plata pe 

baza convențiilor. Legea 69/2000 prevede ca plata sumelor să se facă pe baza contractului de 
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finanțare aprobat de Consiliul Județean; inclusiv Hotărârea nr. 7 din ianuarie 2016 precizează acest 

lucru. Proiectul de hotărâre trebuie votat, dar vă rog să vă interesați cu privire la această problemă, 

pentru a nu avea neplăceri. 

 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Nu a votat Maioreanu Andrei-Petrișor. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Nu a votat Maioreanu Andrei-Petrișor. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Nu a votat Maioreanu Andrei-Petrișor. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Nu a votat Maioreanu Andrei-Petrișor. 

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației pe anul 2016 
către Asociația Club Sportiv Pandurii-Lignitul Tg-Jiu 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative și Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe. 

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

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

favorabil. 

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

 

Discuții: 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Consiliul Județean are calitatea de asociat, iar 

rugămintea mea este să le solicităm un audit celor de la conducerea Clubului Sportiv Pandurii-

Lignitul Tg-Jiu. De exemplu, s-au cheltuit bani pentru contracte cu presa din Severin și aș dori ca cei 

de la club să prezinte, în ședința viitoare, o situație a cheltuielilor făcute cu presa, măcar pe anul 

2015, adică să ni se spună exact câți bani au fost dați și cui, pentru că Pandurii încasează bani din 

drepturile de televiziune și este pentru prima data când aud că trebuie să plătească pentru ca 

meciurile să fie transmise. Echipa Pandurii joacă la Severin, deși cred că ar putea juca la Motru și ar 

fi mai ușor și pentru gorjeni să vină la meciuri. 

Domnul Florescu Ciprian-Adrian, președinte: Este corect ceea ce spuneți. Este problemă 

cu licențierea bazei din Motru, cu investiții minime s-a făcut la Severin. Când vor fi finalizate lucrările 

la noul stadion, echipa va putea juca la Târgu-Jiu. 

 



 12 

 

 

 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

            Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie „Amenajare și modernizare spitalizare de zi – Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr.18” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe. 

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

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

favorabil. 

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

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

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

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie „Amenajare și modernizare spitalizare de zi – Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu” 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe. 

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

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

favorabil. 

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

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie „Reabilitare șarpantă și învelitoare la clădire – Punct recrutare 
încorporare, Centrul Militar Județean Gorj” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe. 

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

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

favorabil. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de 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 Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru desemnarea comisiilor de evaluare anuală a 

managementului exercitat la nivelul unor instituții publice de cultură aflate în subordinea 

Consiliului Județean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală – aviz 

favorabil. 

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

Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier județean: propun pe doamna Ciolocoi Mădălina 

pentru Comisia de evaluare de la nivelul Școlii Populare de Artă și pentru Comisia de soluționare a 

contestațiilor de la nivelul Muzeului Județean, iar pe domnul Nichifor Gheorghe, pentru  Comisia de 

soluționare a contestațiilor de la nivelul Școlii Populare de Artă și pentru Comisia de evaluare de la 

nivelul Muzeului Județean. 

Propunerile domnului Milosteanu Gheorghe au fost votate cu 30 de voturi “pentru” (nu au 

votat consilierii județeni Ciolocoi Mădălina și Nichifor Gheorghe). 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Ciolocoi Mădălina-Adina și Nichifor Gheorghe. 
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Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Ciolocoi Mădălina-Adina și Nichifor Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Ciolocoi Mădălina-Adina și Nichifor Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Ciolocoi Mădălina-Adina și Nichifor Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Ciolocoi Mădălina-Adina și Nichifor Gheorghe. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin. (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Ciolocoi Mădălina-Adina și Nichifor Gheorghe. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Ciolocoi Mădălina-Adina și Nichifor Gheorghe. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Ciolocoi Mădălina-Adina și Nichifor Gheorghe. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Ciolocoi Mădălina-Adina și Nichifor Gheorghe. 

  

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

 Proiect de hotărâre pentru modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Gorj şi Camera Agricolă Judeţeană Gorj, pentru anul 2016 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XIV de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate 

speciale 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului. 

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

favorabil. 

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

 

            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

unanimitate (32 de voturi pentru). 

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

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

 

 

Se trece la punctul „Diverse”, la al XVIII-lea proiect de pe ordinea de zi: 

             Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe 

anul 2016 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

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

favorabil. 

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

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

regională – aviz  nefavorabil. 

 

Discuții:  

Domnul Banța Victor, consilier județean: Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului propriu general al judeţului  nu ar trebui tratat la punctul „Diverse”. S-a creat o stare de 

anormalitate. Nu este bine că proiectele sunt aduse în ultimul moment, de aceea acordăm atenție 

sporită acestei probleme. 

Domnul Florescu Ciprian-Adrian, președinte: A apărut o situație de urgență și de aceea 

este la punctul „Diverse”. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 
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Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

 

Se trece la punctul XIX de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final obținut de către domnul 

Porumbel Gheorghe în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management 

elaborat pentru Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, precum și a 

duratei pentru care se va încheia contractul de management, în vederea numirii domnului 

Porumbel Gheorghe în funcţia de manager 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală – aviz 

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Florescu Ciprian-Adrian și Porumbel Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Florescu Ciprian-Adrian și Porumbel Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Florescu Ciprian-Adrian și Porumbel Gheorghe. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Florescu Ciprian-Adrian și Porumbel Gheorghe. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Florescu Ciprian-Adrian și Porumbel Gheorghe. 
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Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Florescu Ciprian-Adrian și Porumbel Gheorghe. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Florescu Ciprian-Adrian și Porumbel Gheorghe. 

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

unanimitate (30 voturi pentru). Nu au votat Florescu Ciprian-Adrian și Porumbel Gheorghe. 

 

Se trece la punctul XX de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final obținut de către domnul Cepoi 

Ion în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea  Culturii Tradiționale Gorj,  precum și a duratei 

pentru care se va încheia contractul de management, în vederea numirii domnului Cepoi Ion 

în funcţia de manager 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală – aviz 

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru). 
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Se trece la punctul XXI de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-

Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a trei funcții de conducere vacante, 

respectiv două funcţii de şef de secţie şi o funcție de farmacist – șef 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală – aviz 

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XXIII de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil 

situat în municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 56, județul Gorj, aflat în domeniul public al 

Județului Gorj 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală – aviz 

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  
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Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (32 voturi pentru).  

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XXIV de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului cultural “2016 – Anul Brâncuși” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală – aviz 

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Nu a votat Porumbel Gheorghe. 
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Discuții: 

Domnul Pavel Nelu, consilier județean: Solicit repartizarea unei sume mai mari pentru 

Ziua Internațională a Romilor, întrucât actuala sumă este prea mică și nu ne permitem să facem 

prea multe. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Am și eu două observații. În primul rând, vă 

propun ca ședințele ordinare și extraordinare să fie ținute, pe viitor, în afara programului de lucru și 

numai în mod excepțional să aibă loc în timpul programului, așa cum prevede și Legea 393/2004 

privind Statutul aleșilor locali. Unii dintre noi lucrăm în domeniul privat și nu dorim interpretări la locul 

de muncă. În al doilea rând, am solicitat prezentarea unui raport de către Societatea APAREGIO și 

Vârful Păpușa, în care să ni se prezinte stadiul de realizare a proiectelor la APAREGIO, proiectele 

care se află în derulare, în valoare de peste 40 de milioane de euro, modul cum s-au făcut plățile, 

recepții, investiții, dar și situația stației de epurare de la Dănești, care este parțial finalizată. 

Domnul Râbu Vasile, consilier județean: Am o problemă de rezolvat cu pensionarii. Am 

discutat cu președintele pensionarilor din Motru și propun ca, împreună cu dumneavoastră și domnul 

prefect, să avem o discuție cu cei din conducerea CEO referitor la cele două tone de cărbune care 

erau prinse în program, dar nu au mai fost date oamenilor. 

Domnul Paraschivu Gheorghe, prefect: În primul rând, apreciez eficiența desfășurării 

acestei ședințe a Consiliului Județean și, în al doilea rând, vă asigur de buna colaborare între 

Instituția Prefectului și Consiliul Județean Gorj. Domnule consilier județean, am reținut propunerea 

dumneavoastră și o vom duce la îndeplinire. Vom face tot ce ne stă în putință ca oamenii să 

primească ceea ce li se cuvine de drept. 

Domnul Florescu Ciprian-Adrian, președinte: Este prima ședință în această formulă, vă 

mulțumesc pentru modul în care ați abordat punctele de pe ordinea de zi și vă asigur că vom da curs 

tuturor problemelor puse în discuție de dumneavoastră.   

 

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

 

 

 PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

    Florescu Ciprian-Adrian                       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Întocmit, 

Dumitru Nanu 
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