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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 4236/05.04.2017 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 31.03.2017, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care 

participă: 

 

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

II. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL FLORESCU CIPRIAN-

ADRIAN 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CILIBIU NICOLAE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION 

HANU DORIN 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN  

TĂNASIE CRISTINEL 

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

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

Gorj. 

 

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

tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

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

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

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

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

deservire; 

9. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

10. Muscălescu Ion Cristian – comisar șef, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj; 

11. Cotrună Dumitru – director, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

12. Tătaru Tiberu – director, Spitalul Județean de Urgentă Târgu-Jiu; 

13. Baiu Nicolae – director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu; 

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

15. Reprezentanți ai mass-media locală. 

  

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

Popescu.  

Procesul verbal al ședinței din data de 13.03.2017 a fost aprobat tacit. 

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

Tănasie Cristinel și Iacobescu Marcel-Petrică. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 339 din data de 24.03.2017, a fost convocat 

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

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

validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/40.%20HCJ%20incetare%20mandat%20validare%20supleant.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/40.%20HCJ%20incetare%20mandat%20validare%20supleant.pdf
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2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 

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

ale Consiliului Județean Gorj; 

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

de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj; 

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

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2017; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Industrial 

Gorj S.A. pentru anul 2017;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 2017 și a 

Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean 

Gorj; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului Judeţean Gorj, în 

numele Unității Administrativ Teritoriale - Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene 

(ARE), pentru anul 2017; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2017 către Uniunea 

Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj 

pentru anul 2017 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia; 

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

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

memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect; 

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

investiţie ,,Reabilitare drum județean 671, ce traversează localitățile (DN 67D) Apa Neagră-

Padeș-Călugăreni-Cloșani-Valea Mare, județul Gorj”; 

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

investiţie ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, 

Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale pentru personalul contractual din unitățile sanitare publice al căror management a 

fost transferat Consiliului Județean Gorj; 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală 

a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea 

Consiliului Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;  

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj; 

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

18. Proiect de hotărâre privind acceptarea rezultatului proiectului de investiție “Consolidarea și 

reabilitarea drumului DJ 675C afectat de alunecarea din localitatea Logrești, Moșteni”, realizat 

cu titlu de sponsorizare de către OMV PETROM S.A.; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/41.%20HCJ%20modificare%20comisii%20specialitate.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/41.%20HCJ%20modificare%20comisii%20specialitate.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/41.%20HCJ%20modificare%20comisii%20specialitate.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/42.%20HCJ%20reprezentant%20CJAS%20Gorj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/42.%20HCJ%20reprezentant%20CJAS%20Gorj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/44.%20HCJ%20BPG%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/45.%20HCJ%20Parc%20Industrial%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/45.%20HCJ%20Parc%20Industrial%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/46.%20HCJ%20Agenda%20Culturala%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/46.%20HCJ%20Agenda%20Culturala%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/46.%20HCJ%20Agenda%20Culturala%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/47.%20HCJ%20aprobare%20cotizatie%202017%20ARE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/47.%20HCJ%20aprobare%20cotizatie%202017%20ARE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/47.%20HCJ%20aprobare%20cotizatie%202017%20ARE.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/48.%20HCJ%20aprobare%20cotizatie%202017%20UNCJR.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/48.%20HCJ%20aprobare%20cotizatie%202017%20UNCJR.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/49.%20HCJ%20aprobare%20contributie%202017%20ADR%20Sud-Vest%20Oltenia.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/49.%20HCJ%20aprobare%20contributie%202017%20ADR%20Sud-Vest%20Oltenia.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/50.%20HCJ%20Casa%20Keber%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/50.%20HCJ%20Casa%20Keber%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/50.%20HCJ%20Casa%20Keber%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/51.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20671.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/51.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20671.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/51.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20671.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/52.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20672E.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/52.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20672E.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/52.%20HCJ%20aprobare%20Indicatori%20DJ%20672E.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/53.%20HCJ%20%20aprobare%20criterii%20de%20evaluare%20personal%20contractual%20spitale.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/53.%20HCJ%20%20aprobare%20criterii%20de%20evaluare%20personal%20contractual%20spitale.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/53.%20HCJ%20%20aprobare%20criterii%20de%20evaluare%20personal%20contractual%20spitale.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/54.%20HCJ%20constituire%20constituire%20comisii%20evaluare%20management%20inst%20cultura.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/54.%20HCJ%20constituire%20constituire%20comisii%20evaluare%20management%20inst%20cultura.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/54.%20HCJ%20constituire%20constituire%20comisii%20evaluare%20management%20inst%20cultura.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/55.%20HCJ%20modificare%20Stat%20functii%20DGASPC%20Gorj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/55.%20HCJ%20modificare%20Stat%20functii%20DGASPC%20Gorj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/56.%20HCJ%20licente%20curse%20regulate%20speciale.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/57.%20HCJ%20acceptare%20sponsorizare%20OMV%20lucrare%20pe%20DJ675C.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/57.%20HCJ%20acceptare%20sponsorizare%20OMV%20lucrare%20pe%20DJ675C.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/57.%20HCJ%20acceptare%20sponsorizare%20OMV%20lucrare%20pe%20DJ675C.pdf


 4 

19. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean nr. 

82/25.10.2011 privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3393 mp, Casei 

Judeţene de Pensii Gorj, cu modificările ulterioare; 

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

Județului Gorj; 

21. Planul strategic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj pentru anul 2017; 

22. Raport de activitate a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj pe anul 2016. 

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

investiţie ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif 

Keber”;  

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 63/30.09.2016 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu. 

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

suplimentarea cu proiectul de hotărâre de la punctul „Diverse”. Domnul Pavel Nelu nu a votat, mandatul 

acestuia nefiind încă validat. 

Domnul Președinte propune înlocuirea proiectului de hotărâre nr. 4 cu cel cu nr. 24 de la 

punctul „Diverse” și începerea ședinței cu punctul 21 al ordinii de zi. Propunerile au fost supuse la vot și 

votate în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul Pavel Nelu nu a votat, mandatul acestuia nefiind 

încă validat. 

 

Domnul Muscălescu Ion Cristian, comisar-șef al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, 

prezintă Planul strategic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj pentru anul 2017. 

 

Discuții: 

Domnul Popa Valentin, consilier județean: Materialele prezentate au fost adoptate în plenul 

ședinței ATOP din lunile februarie și martie 2017.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Am reținut problemele cu care se confruntă 

Inspectoratul Județean de Poliție Gorj și sper să se depună aceleași eforturi pe viitor, pentru ca 

rezultatele să fie mai bune. 

Domnul Muscălescu Ion Cristian, comisar-șef al IJP Gorj: Vă asigur că suntem într-un județ 

sigur, acele incidente care au fost mediatizate nu trebuie să creeze panică. La nivelul județului există 

niște grupări pe care noi le cunoaștem și le controlăm. Conflictele dintre anumiți indivizi nu pun în 

pericol siguranța cetățenilor din acest județ.  

Domnul Andrei Vasile-Liviu, consilier județean: Referitor la materialul prezentat, nu am 

remarcat colaborarea dumneavoastră cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, pentru că știți că 

absenteismul este în creștere. Nu sunt de acord cu raportul prezentat, deoarece nu-l consider obiectiv. 

Eu, ca specialist într-un domeniu, atunci când prezint un raport, îl prezint liber, ca să arăt că știu despre 

ce este vorba în material.  

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/58.%20HCJ%20incetare%20folosinta%20gratuita%20teren%20Casa%20de%20Pensii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/58.%20HCJ%20incetare%20folosinta%20gratuita%20teren%20Casa%20de%20Pensii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/58.%20HCJ%20incetare%20folosinta%20gratuita%20teren%20Casa%20de%20Pensii.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/59.%20HCJ%20modif.inventar%20bunuri%20dom%20public.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/59.%20HCJ%20modif.inventar%20bunuri%20dom%20public.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/21.%20Plan%20strategic-%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/22.%20Raport%20activitate%20ATOP%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/60.%20HCJ%20actualizare%20indicatori%20Casa%20Keber.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/60.%20HCJ%20actualizare%20indicatori%20Casa%20Keber.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/60.%20HCJ%20actualizare%20indicatori%20Casa%20Keber.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/43.%20HCJ%20reprezentanti%20CSEdu%20Incluziva%20Tg-Jiu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/43.%20HCJ%20reprezentanti%20CSEdu%20Incluziva%20Tg-Jiu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.03.2017%20-%20Adoptate/43.%20HCJ%20reprezentanti%20CSEdu%20Incluziva%20Tg-Jiu.pdf
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Domnul Muscălescu Ion Cristian, comisar-șef al IJP Gorj: Vă voi demonstra că pot vorbi și 

liber despre cele cuprinse în raportul prezentat și vă voi răspunde întrebărilor adresate. Am făcut 

referire în material la activitatea desfășurată în școli și au fost prezentate și niște cifre care trebuie să 

coincidă cu cele raportate și consider că, indiferent de câte eforturi aș face, este foarte greu să rețin 

toate aceste cifre pentru a vi le prezenta fără echivoc. 

Domnul Andrei Vasile-Liviu, consilier județean: Referitor la siguranța stradală, ați spus că 

suntem mai siguri, eu zic că sunteți în eroare. Strada forfotește și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. 

Consider că un raport al poliției și al ATOP trebuia făcut cu responsabilitate, ca să avem certitudinea că 

suntem în siguranță. 

Domnul Muscălescu Ion Cristian, comisar-șef al IJP Gorj: În legătură cu strada care 

forfotește, n-aș vrea să cred că suntem într-o eroare. Este adevărat că există incidente, unele care se 

concretizează în infracțiuni, altele în contravenții, însă vă asigur că intervenția noastră este eficientă și 

că gorjenii sunt în siguranță. 

Domnul Davițoiu-Leșu Gheorghe, consilier județean: Vă rog să luați măsuri cu furtul de 

lemne. Din pădurile județului nostru se fură foarte mult si trebuie făcut ceva. 

Domnul Muscălescu Ion Cristian, comisar-șef al IJP Gorj: Am luat și vom lua măsuri în 

continuare pentru stoparea acestor probleme. 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

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

județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

 

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

prezintă Raportul acesteia cu privire la examinarea legalității alegerii domnului Pavel Nelu și propune 

validarea mandatului său de consilier județean. 

Propunerea de validare a mandatului de consilier județean a fost votată în unanimitate (31 

voturi pentru). Domnul Pavel Nelu nu a votat 

     Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Domnul Pavel Nelu nu a votat. 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Domnul Pavel Nelu nu a votat. 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Domnul Pavel Nelu nu a votat. 

 



 6 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Domnul Pavel Nelu nu a votat. 

 

În continuare, domnul Președinte al Consiliului Județean Gorj, Popescu Cosmin-Mihai, îl invită 

pe domnul consilier județean Pavel Nelu să depună jurământul, felicitându-l și urându-i succes în 

activitatea pe care o va desfășura pe parcursul mandatului. 

  

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 

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

ale Consiliului Județean Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Se prezintă 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).  

 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 

Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială - aviz favorabil. 

 
Domnul președinte invită consilierii județeni să desemneze persoanele care să facă parte din 

Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj și menționează că viitorul 

reprezentant va fi ales în urma votului secret. Așadar, domnul Iacobescu Marcel-Petrică o propune pe 

doamna consilier județean Șuță Denisa. Nefiind și alte propuneri, se solicită constituirea Comisiei de 

validare a Consiliului Județean Gorj și se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot, iar la reluarea 
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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, domnul Milosteanu Gheorghe, președintele Comisiei de validare a 

Consiliului Județean Gorj, precizează următoarele:  

Rezultatul pentru Șuță Denisa-Zenobia este: 

- Voturi valabil exprimate – 30 

- Voturi „pentru” – 29 

- Voturi „împotrivă” – 1 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Nu a votat doamna consilier județean Șuță Denisa. 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Nu a votat doamna consilier județean Șuță Denisa. 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Nu a votat doamna consilier județean Șuță Denisa. 

 

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

unanimitate (31 voturi pentru). Nu a votat doamna consilier județean Șuță Denisa. 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

63/30.09.2016 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 către Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială - aviz favorabil. 

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

 
     Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (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, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (32 de voturi „pentru”). 

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

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

2017 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

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

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

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

mediului – aviz favorabil. 

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

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

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

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

favorabil. 

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

– aviz  favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (24 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai; consilierii județeni 

Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa, Iacobescu Marcel-Petrișor, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Banța Victor, Dragu Ion s-au abținut. 

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

unanimitate (24 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai; consilierii județeni 

Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa, Iacobescu Marcel-Petrișor, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Banța Victor, Dragu Ion s-au abținut. 

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

unanimitate (24 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai; consilierii județeni 

Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa, Iacobescu Marcel-Petrișor, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Banța Victor, Dragu Ion s-au abținut. 

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

unanimitate (24 de voturi „pentru Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai; consilierii județeni Chircu 

Sorin-Constantin, Șuță Denisa, Iacobescu Marcel-Petrișor, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, 

Banța Victor, Dragu Ion s-au abținut. 

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

unanimitate (24 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai; consilierii județeni 

Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa, Iacobescu Marcel-Petrișor, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Banța Victor, Dragu Ion s-au abținut. 
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Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (24 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai; consilierii județeni 

Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa, Iacobescu Marcel-Petrișor, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Banța Victor, Dragu Ion s-au abținut. 

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

unanimitate (24 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai; consilierii județeni 

Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa, Iacobescu Marcel-Petrișor, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Banța Victor, Dragu Ion s-au abținut. 

Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (24 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai; consilierii județeni 

Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa, Iacobescu Marcel-Petrișor, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Banța Victor, Dragu Ion s-au abținut. 

 

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

unanimitate (24 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai; consilierii județeni 

Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa, Iacobescu Marcel-Petrișor, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Banța Victor, Dragu Ion s-au abținut. 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc 

Industrial Gorj S.A. pentru anul 2017 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

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

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

mediului – aviz favorabil. 

 

Discuții: 

Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Pe perioada mandatului trecut am 

încercat să-l determin pe fostul președinte al Consiliului Județean Gorj să acorde o atenție mai mare 

acestei societăți. Trebuie realizate niște facilități acolo, trebuie îmbunătățită infrastructura, altfel vom 

avea de pierdut. Din cauza perioadei de tranziție din ultimii 20 de ani, industria noastră nu merge cum 

ar trebui. Sunt probleme acolo legate de alimentarea cu energie electrică. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: O comisie tehnică împreună cu domnul director 

au analizat problemele de acolo, iar legat de rețeaua de drumuri, țin să precizez că este și 

responsabilitatea Primăriei orașului Bumbești-Jiu. Vom incerca să rezolvăm problemele legate de 

infrastructură. 
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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 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș. 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș. 

 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș. 

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 

2017 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul 

Județean Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

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

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Șuță Denisa și Pavel Nelu. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Șuță Denisa și Pavel Nelu. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Șuță Denisa și Pavel Nelu. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Șuță Denisa și Pavel Nelu. 

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului Judeţean 

Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale - Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor 

Europene (ARE), pentru anul 2017 

 

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. 
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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 prognoze, dezvoltare şi cooperare regională 

– aviz  favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2017 către 

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

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

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

– aviz  favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent la 

momentul votului. 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 



 12 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent la 

momentul votului. 

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine 

Județului Gorj pentru anul 2017 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

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

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

– aviz  favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Florescu Ciprian-Adrian și Tașcău Dorin-

Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Florescu Ciprian-Adrian și Tașcău Dorin-

Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Florescu Ciprian-Adrian și Tașcău Dorin-

Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

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

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

Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

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

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

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

– aviz  favorabil. 
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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 (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Florescu Ciprian-Adrian și Tașcău Dorin-

Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Florescu Ciprian-Adrian și Tașcău Dorin-

Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Florescu Ciprian-Adrian și Tașcău Dorin-

Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Florescu Ciprian-Adrian și Tașcău Dorin-

Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Florescu Ciprian-Adrian și Tașcău Dorin-

Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie ,,Reabilitare drum județean 671, ce traversează localitățile (DN 67D) Apa Neagră-

Padeș-Călugăreni-Cloșani-Valea Mare, județul Gorj” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe. 

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

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

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

favorabil. 

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

– aviz  favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Milosteanu Gheorghe, Florescu Ciprian-

Adrian și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Milosteanu Gheorghe, Florescu Ciprian-

Adrian și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Milosteanu Gheorghe, Florescu Ciprian-

Adrian și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, 

Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe. 

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

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

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

favorabil. 

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

– aviz  favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Milosteanu Gheorghe, Florescu Ciprian-

Adrian și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Milosteanu Gheorghe, Florescu Ciprian-

Adrian și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Milosteanu Gheorghe, Florescu Ciprian-

Adrian și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale pentru personalul contractual din unitățile sanitare publice al căror 

management a fost transferat Consiliului Județean Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – 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 (29 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Milosteanu Gheorghe, Florescu Ciprian-

Adrian și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Milosteanu Gheorghe, Florescu Ciprian-

Adrian și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Milosteanu Gheorghe, Florescu Ciprian-

Adrian și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sala la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare 

anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea 

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

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

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

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

 

Domnul președinte face următoarele propuneri:  

 Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu: 

- Comisia de evaluare – Greci Cosmin 

- Comisia de soluționare a contestațiilor – Gruescu Ion 

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

- Comisia de evaluare – Șuță Denisa-Zenobia 

- Comisia de soluționare a contestațiilor – Chircu Sorin-Constantin 

 

Școala Populară de Artă Târgu-Jiu 

- Comisia de evaluare – Davițoiu-Leșu Gheorghe 

- Comisia de soluționare a contestațiilor – Gârjoabă Vasile-Gabriel 

 

       Biblioteca Județeană ,,Christian Tell”  Gorj 

- Comisia de evaluare – Groșanu David 

- Comisia de soluționare a contestațiilor – Coană Ion 
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Muzeul Județean  Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” 

- Comisia de evaluare – Nichifor Gheorghe 

- Comisia de soluționare a contestațiilor – Borcan Marius 

 

Propunerile vor fi supuse votului secret și se solicită constituirea Comisiei de validare a 

Consiliului Județean Gorj. 

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, domnul Milosteanu Gheorghe, președintele Comisiei de validare a 

Consiliului Județean Gorj, precizează următoarele:  

 

Rezultatul pentru domnul Greci Cosmin este: 

- Voturi valabil exprimate – 29 

- Voturi „pentru” – 28 

- Voturi „împotrivă” – 1 

 

Rezultatul pentru domnul Gruescu Ion este: 

- Voturi valabil exprimate – 29 

- Voturi „pentru” – 28 

- Voturi „împotrivă” – 1 

 

Rezultatul pentru doamna Șuță Denisa-Zenobia este: 

- Voturi valabil exprimate – 31 

- Voturi „pentru” – 31 

- Voturi „împotrivă” – 0 

 

Rezultatul pentru domnul Chircu Sorin-Constantin este: 

- Voturi valabil exprimate – 31 

- Voturi „pentru” – 31 

- Voturi „împotrivă” – 0 

 

Rezultatul pentru domnul Davițoiu-Leșu Gheorghe este: 

- Voturi valabil exprimate – 30 

- Voturi „pentru” – 30 

- Voturi „împotrivă” – 0 

 

Rezultatul pentru domnul Gârjoabă Vasile-Gabriel este: 

- Voturi valabil exprimate – 30 

- Voturi „pentru” – 30 

- Voturi „împotrivă” – 0 
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Rezultatul pentru domnul Groșanu David este: 

- Voturi valabil exprimate – 30 

- Voturi „pentru” – 30 

- Voturi „împotrivă” – 0 

 

Rezultatul pentru domnul Coană Ion este: 

- Voturi valabil exprimate – 30 

- Voturi „pentru” – 30 

- Voturi „împotrivă” – 0 

 

Rezultatul pentru domnul Nichifor Gheorghe este: 

- Voturi valabil exprimate – 30 

- Voturi „pentru” – 30 

- Voturi „împotrivă” – 0 

 

Rezultatul pentru domnul Borcan Marius este: 

- Voturi valabil exprimate – 30 

- Voturi „pentru” – 30 

- Voturi „împotrivă” – 0 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Greci Cosmin și Gruescu Ion.  

Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent in sală la momentul votului. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia și Chircu Sorin-

Constantin. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent in sală la momentul votului. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Davițoiu-Leșu Gheorghe și Gârjoabă 

Vasile-Gabriel. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent in sală la momentul votului. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Groșanu David și Coană Ion. Domnul 

Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent in sală la momentul votului. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Nichifor Gheorghe și Borcan Marius. 

Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent in sală la momentul votului. 

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

unanimitate (21 de voturi „pentru”). Nu au votat următorii consilieri județeni: Greci Cosmin, Gruescu Ion, 

Șuță Denisa-Zenobia, Chircu Sorin-Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Gârjoabă Vasile-Gabriel, 

Groșanu David, Coană Ion, Nichifor Gheorghe și Borcan Marius. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent in sală la momentul votului. 
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Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (21 de voturi „pentru”). Nu au votat următorii consilieri județeni: Greci Cosmin, Gruescu Ion, 

Șuță Denisa-Zenobia, Chircu Sorin-Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Gârjoabă Vasile-Gabriel, 

Groșanu David, Coană Ion, Nichifor Gheorghe și Borcan Marius. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent in sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (21 de voturi „pentru”). Nu au votat următorii consilieri județeni: Greci Cosmin, Gruescu Ion, 

Șuță Denisa-Zenobia, Chircu Sorin-Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Gârjoabă Vasile-Gabriel, 

Groșanu David, Coană Ion, Nichifor Gheorghe și Borcan Marius. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent in sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XVI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

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

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai. Domnul Tașcău Dorin-

Dan nu a fost prezent in sală la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai. Domnul Tașcău Dorin-

Dan nu a fost prezent in sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai. Domnul Tașcău Dorin-

Dan nu a fost prezent in sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XVII al ordinii de zi: 

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

speciale 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

favorabil. 

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent in sală la momentul 

votului. 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent in sală la momentul 

votului. 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent in sală la momentul 

votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent in sală la momentul 

votului. 

 
Se trece la punctul XVIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind acceptarea rezultatului proiectului de investiție “Consolidarea 

și reabilitarea drumului DJ 675C afectat de alunecarea din localitatea Logrești, Moșteni”, realizat 

cu titlu de sponsorizare de către OMV PETROM S.A. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

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

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

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XIX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean nr. 

82/25.10.2011 privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3393 mp, Casei 

Judeţene de Pensii Gorj, cu modificările ulterioare 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

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

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XX 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 Direcţia tehnico-economică, dezvoltare 

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

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 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 (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

 

Se trece la punctul „Diverse”  

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale 

Iosif Keber” 

 

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 pentru învățământ, cultură, culte – aviz favorabil. 

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

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

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

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Pavel Nelu nu au 

fost in sala la momentul votului. 
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Domnul consilier județean Popa Valentin prezintă Raportul de activitate a Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică Gorj pe anul 2016, cu privire la care nu s-au formulat observații. 

 

La finalul ședinței directorul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, domnul Tătaru Tiberiu,  

prezintă Raportul de activitate al unității spitalicești pe anul 2016, anexat la prezentul proces-verbal. 

 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Am pus aceste întrebări pentru că din activitatea 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu nu reflectă transparența; sunt unele lucruri nepublicate din 

2015; am văzut că proiectul de buget l-ați publicat; Comisia de verificare a fost creată în urma ridicării 

unor semne de întrebare referitoare la documente și activități administrative; referitor la acest raport aș 

vrea să prezint o concluzie personală: eu am dedus că, pentru că sunt mulți medici fără contract, într-

un timp scurt s-au schimbat trei directori medicali, costul cu medicamentele a crescut, numărul de zile 

de spitalizare a crescut, numărul de posturi normate a crescut, consider că dumneavoastră trebuie să 

asigurați un număr de personal între limita minimă și limita maximă, cred că ar trebui să corelați 

veniturile dumneavoastră cu numărul de personal, astfel încât să fie echilibrat.  

Domnul Prunariu Mihai-Octavian, consilier județean: Prezentarea domnului manager a fost 

una profesionistă; eu am văzut cât de mult s-au îmbunătățit condițiile din Spitalul Județean și sunt 

mulțumit de situația actuală. 

Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Eu am avut o rudă cu accident vascular 

cerebral și a trebuit să asigurăm permanent prezența unui aparținător, pentru că nimeni nu asigura 

permanența. 

Domnul Tătaru Tiberiu, manager Spital Județean de Urgență: Din cauză că personalul 

angajat este sub limita prevăzută.  

Domnul Neață Gheorghe, consilier județean: Trebuia să fie infirmiera prezentă, este 

imposibil să nu fi fost nimeni. 

Domnul Prunariu Mihai-Octavian, consilier județean: Trebuie totuși să apreciem că au 

crescut și calitatea condițiilor, și calitatea actului medical. 

Domnul Popa Valentin, consilier județean: Referitor la ocuparea posturilor șef secție: vom 

întâmpina dificultăți, pentru că nu sunt nici motivați financiar – au salarii mai mici decât colegii lor care 

nu sunt șefi de secții – și nici nu mai sunt dispuși să-și asume atâtea responsabilități; iar bugetul 

spitalului nu înseamnă numai banii din contractele cu Casa. 

Domnul Neață Gheorghe, consilier județean: Nu sunt de acord să vorbim numai despre 

minusurile acestui spital, nu cred că toți pacienții au fost nemulțumiți cu privire la serviciile acordate. 

Domnul Prunariu Mihai-Octavian, consilier județean: În plus, actualul manager a reușit să 

aducă personal performant; dacă ar fi să facem o medie, cred că aspectele pozitive sunt mai multe 

decât cele negative.  

Domnul Popa Valentin, consilier județean: Actul medical îl realizează în primul rând medicul; 

dacă vrem să avem un spital performant, trebuie să atragem medici buni, nu cred că putem atrage 

medici buni scoțând în relief numai aspecte negative; spitalele nu trebuie afectate de disputele politice. 
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Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Dacă nu mai sunt alte probleme de discutat, 

declar ședința închisă. Vă mulțumesc! 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

         PREȘEDINTE,                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 


