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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 31.05.2016, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care 

participă: 

 I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL CĂLINOIU ION 

          II. CONSILIERII JUDEŢENI: 

     FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

                 AMZA ELENA 

BANŢA VICTOR 

CILIBIU NICOLAE 

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

CIUCHIATU CONSTANTIN 

CORNOIU SABIN 

DOBRIŢOIU ION 

DRĂGHICI DOREL 

DRĂGOI ALECU 

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 

RĂDULESCU PETRE 

ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VASILESCU MARIA  

Au lipsit motivat de la ședință domnii consilieri județeni Râbu Vasile și Vîlceanu Dan. 

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

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

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

relații externe. 

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

regională și relații externe. 

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

regională și relații externe. 

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

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

tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe. 

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

Externe. 

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

deservire. 

8. Burciu Marcel – director,  Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de 

Salubrizare Gorj. 

9. Mircea Andrei – director adjunct, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj. 

10. Gherghe Raluca - consilier, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații 

externe. 

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

12. Paloș Oana – consilier, Cabinetul Președintelui. 

13. Reprezentanți ai mass-media locale. 

 

 Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Călinoiu Ion. 

 Procesul-verbal al ședinței din data de 27.04.2016 a fost aprobat tacit. 

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

Sabin, Ciolocoi Mădălina-Adina și Drăghici Dorel. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 259/23.05.2016, a fost convocat Consiliul 

Județean în ședință ordinară, în data de 31.05.2016, cu următoarea ordine de zi: 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj  pe anul 2015 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 

31.12.2015; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea dispozițiilor nr. 227/04.05.2016 și nr. 232/09.05.2016, 

emise de Președintele Consiliului Județean Gorj în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

70.%20HCJ%20BPG%2031052016.pdf
71.%20HOTARARE%20EXECUTIE%202015.pdf
71.%20HOTARARE%20EXECUTIE%202015.pdf
71.%20HOTARARE%20EXECUTIE%202015.pdf
72.%20HCJ%20valid%20disp%20227%20si%20232.pdf
72.%20HCJ%20valid%20disp%20227%20si%20232.pdf
72.%20HCJ%20valid%20disp%20227%20si%20232.pdf
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4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Gorjeanul anului” pentru anul 2015; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean (675C), cu 

originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana 

Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corșoru, Alimpești, Sârbești, Ciuperceni de 

Olteț, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean (675B), ce 

traversează localitățile Câmpu Mare, Albeni, Călugăreasa, Prigoria, Zorlești, Alimpești, până în 

DJ 675 C” și a cheltuielilor legate de proiect; 

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

investiţie ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, 

Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”; 

8. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile 

Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), 

Județul Gorj”; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare a licitaţiei 

publice pentru închirierea construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public al judeţului Gorj; 

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

organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj; 

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

Socială și Protecția Copilului Gorj; 

13. Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj, instituție publică aflată în subordinea Consiliului 

Județean Gorj; 

14. Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție 

publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 101/20.10.2015 

pentru stabilirea regimului juridic al imobilului-construcție destinat Centrului de recuperare 

pentru copilul cu handicap, edificat de Fundația „Sera România”; 

16. Proiect de hotărâre privind adoptarea Monografiei economico-militară a Județului Gorj, ediția 

2016;  

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 15 

din  29.01.2016 privind darea în administrarea Unităților Administrativ Teritoriale: Oraş Rovinari, 

Comuna Negomir, Comuna Dăneşti, Comuna Băleşti, Comuna Bîlteni, Oraş Ţicleni, Comuna 

Drăgotești, Comuna Turcineşti, Comuna Urdari, Comuna Bălăneşti, Comuna Godineşti, 

73.%20HCJ%20Gorjeanul%20anului%202015.pdf
74.%20hotarare%20de%20aprobare%20a%20proiectului%20675%20C.pdf
74.%20hotarare%20de%20aprobare%20a%20proiectului%20675%20C.pdf
74.%20hotarare%20de%20aprobare%20a%20proiectului%20675%20C.pdf
74.%20hotarare%20de%20aprobare%20a%20proiectului%20675%20C.pdf
75.%20hotarare%20de%20aprobare%20a%20proiectului%20DJ%20675B.pdf
75.%20hotarare%20de%20aprobare%20a%20proiectului%20DJ%20675B.pdf
75.%20hotarare%20de%20aprobare%20a%20proiectului%20DJ%20675B.pdf
77.%20aprobare%20indicatori%20DJ%20673.pdf
77.%20aprobare%20indicatori%20DJ%20673.pdf
77.%20aprobare%20indicatori%20DJ%20673.pdf
76.%20HCJ%20asigurare%20FINANTARE%20DJ%20673.pdf
76.%20HCJ%20asigurare%20FINANTARE%20DJ%20673.pdf
76.%20HCJ%20asigurare%20FINANTARE%20DJ%20673.pdf
76.%20HCJ%20asigurare%20FINANTARE%20DJ%20673.pdf
76.%20HCJ%20asigurare%20FINANTARE%20DJ%20673.pdf
78.%20HCJ%20modificare%20regulament%20inchiriere%20spatii.pdf
78.%20HCJ%20modificare%20regulament%20inchiriere%20spatii.pdf
79.%20HCJ%20%20avizare%20organizare%20concursuri%20sef%20sectie%20SJU.pdf
79.%20HCJ%20%20avizare%20organizare%20concursuri%20sef%20sectie%20SJU.pdf
80.%20HOTARARE%20%20modificare%20stat%20functii%20aparat%20de%20specialitate.pdf
80.%20HOTARARE%20%20modificare%20stat%20functii%20aparat%20de%20specialitate.pdf
81.%20HCJ%20modificare%20Stat%20de%20functii%20DGASPC%20Gorj.pdf
81.%20HCJ%20modificare%20Stat%20de%20functii%20DGASPC%20Gorj.pdf
82.%20HCJ%20Gorj%20modificare%20%20ROF%20SALVAMONT.pdf
82.%20HCJ%20Gorj%20modificare%20%20ROF%20SALVAMONT.pdf
82.%20HCJ%20Gorj%20modificare%20%20ROF%20SALVAMONT.pdf
83.%20HCJ%20Gorj%20completare%20%20%20ROF%20SJGDAS.pdf
83.%20HCJ%20Gorj%20completare%20%20%20ROF%20SJGDAS.pdf
83.%20HCJ%20Gorj%20completare%20%20%20ROF%20SJGDAS.pdf
84.%20HCJ%20modif%20HCJ%20101%20din%202015%20pt%20valoare%20imobil.pdf
84.%20HCJ%20modif%20HCJ%20101%20din%202015%20pt%20valoare%20imobil.pdf
84.%20HCJ%20modif%20HCJ%20101%20din%202015%20pt%20valoare%20imobil.pdf
85.%20Adoptare%20monografie.pdf
85.%20Adoptare%20monografie.pdf
86.%20hot%20CJ%20-%20modif%20HCJ%20nr%2015%20din%2029%2001%202016.pdf
86.%20hot%20CJ%20-%20modif%20HCJ%20nr%2015%20din%2029%2001%202016.pdf
86.%20hot%20CJ%20-%20modif%20HCJ%20nr%2015%20din%2029%2001%202016.pdf
86.%20hot%20CJ%20-%20modif%20HCJ%20nr%2015%20din%2029%2001%202016.pdf
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Comuna Schela, Comuna Hurezani, Comuna Licurici și Comuna Alimpeşti, a bunurilor ce au 

făcut obiectul proiectului „IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL 

JUDEȚULUI GORJ, ZONA CENTRU, PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 

OFERITE CĂTRE CETĂȚENI“ ; 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 16 

din  29.01.2016 privind darea în administrarea Unităților Administrativ Teritoriale: Municipiul 

Târgu Jiu, Oraş Novaci, Comuna Baia de Fier, Comuna Bengeşti – Ciocadia, Comuna Scoarţa, 

Comuna Albeni, Comuna Prigoria, Comuna Bustuchin, Comuna Stejari, Comuna  Căpreni, 

Comuna Crasna, Comuna Aninoasa, Comuna Bumbeşti-Piţic, Comuna Polovragi, Comuna 

Logreşti a bunurilor ce au făcut obiectul proiectului „IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-

GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA EST, PENTRU EFICIENTIZAREA 

SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI“ ; 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019; 

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

21. RAPORT privind situaţia gestionării bunurilor care aparțin domeniului public şi privat al Judeţului 

Gorj, pe anul 2015. 

 

             Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 28 de voturi pentru (doamna Vasilescu Maria 

si domnul Pavel Nelu nu au fost în sala la momentul votului).   

Domnul preşedinte Călinoiu Ion propune ca lucrările şedinţei să înceapă cu punctul 4 al 

ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Gorjeanul anului” pentru anul 2015. 

In urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate cu propunerea 

făcută. 

 

            Așadar, domnul președinte Călinoiu Ion prezintă Expunerea de motive și precizează 

următoarele: 

În ultimii ani, la nivelul județului Gorj, s-a consacrat organizarea unui eveniment cu caracter 

special, atribuirea titlului ”GORJEANUL ANULUI” unor personalități ale vieții gorjene, care și-au pus 

amprenta asupra promovării imaginii județului nostru, în țară și în străinătate. După parcurgerea unei 

proceduri administrative proprii, inițiate de către Consiliul Județean Gorj, a fost nominalizat pentru 

acordarea pentru anul 2015 a titlului ”GORJEANUL ANULUI” domnul Florin Mergea, jucător 

profesionist de tenis de câmp, care de-a lungul anilor a obţinut rezultate de excepţie datorită 

pregătirii şi efortului deosebit de intense. Distincţiile primite la concursurile naţionale şi internaţionale 

sunt impresionante. Florin Mergea a obținut rezultate de excepție și datorită faptului că a fost 

susținut de doamna doctor Mergea, astfel că de la vârsta de 6 ani a început să muncească și să își 

valorifice talentul.  

Anul 2015 a fost, pentru Florin Mergea, cel mai bun din carieră, i-a adus cele mai importante 

rezultate. A cucerit primul titlu Masters din carieră, cel de la Madrid, a câştigat şi la Stuttgart, apoi a  

86.%20hot%20CJ%20-%20modif%20HCJ%20nr%2015%20din%2029%2001%202016.pdf
86.%20hot%20CJ%20-%20modif%20HCJ%20nr%2015%20din%2029%2001%202016.pdf
86.%20hot%20CJ%20-%20modif%20HCJ%20nr%2015%20din%2029%2001%202016.pdf
86.%20hot%20CJ%20-%20modif%20HCJ%20nr%2015%20din%2029%2001%202016.pdf
87.%20Modificare%20HCJ%2016_2016%20.pdf
87.%20Modificare%20HCJ%2016_2016%20.pdf
87.%20Modificare%20HCJ%2016_2016%20.pdf
87.%20Modificare%20HCJ%2016_2016%20.pdf
87.%20Modificare%20HCJ%2016_2016%20.pdf
87.%20Modificare%20HCJ%2016_2016%20.pdf
87.%20Modificare%20HCJ%2016_2016%20.pdf
87.%20Modificare%20HCJ%2016_2016%20.pdf
88.%20modificare%20program%20transport.pdf
88.%20modificare%20program%20transport.pdf
89.%20HCJ%20licente%20de%20traseu.pdf
21.%20RAPORT%20pt%202015-Gestiune%20Patrimoniu%20CJ%20GORJ%2013.05.2016%20final.pdf
21.%20RAPORT%20pt%202015-Gestiune%20Patrimoniu%20CJ%20GORJ%2013.05.2016%20final.pdf
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ajuns în semifinale la Wimbledon şi în sferturi la Australian Open. Aceste rezultate l-au dus, în iulie, 

pe locul 7 în lume. Tot în anul 2015 cel mai important moment a fost calificarea la Turneul 

Campionilor la dublu de la Londra, competiția care stabilește cei mai buni jucători ai lumii la tenis. 

De-a lungul carierei sale, Florin Mergea a obținut rezultate remarcabile reprezentând recompensa 

firească ce încununează munca și eforturile sale. Pentru toate acestea, Florin Mergea este un lider 

în domeniul tenisului de câmp și este absolut firesc ca realizările sale să fie recunoscute prin 

acordarea titlului de ”Gorjeanul anului 2015”. 

 

 Domnul Florin Mergea nu a putut fi prezent la ședință, însă a transmis un mesaj prin care a 

mulțumit Consiliului Județean Gorj pentru premiul acordat. 

 

În continuare se prezintă Raportul de specialitate întocmit 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 tineret, sport, turism. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

Distincția „Gorjeanul anului 2015” a fost înmânată doamnei doctor Victoria Mergea, mama 

tenismenului. 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea 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. 
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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 de sănătate și asistență socială – 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. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

acord cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

acord cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

acord cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

acord cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

 

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

28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj  pe anul 2015 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la 

data de 31.12.2015 

 

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. 



 

 

 7 

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 se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

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

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

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

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, lit. b). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, lit. c). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord cu 28 

de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea dispozițiilor nr. 227/04.05.2016 și nr. 

232/09.05.2016, emise de Președintele Consiliului Județean Gorj în temeiul art. 82 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și 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. 
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Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean (675C), 

cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana 

Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corșoru, Alimpești, Sârbești, Ciuperceni de 

Olteț, până în DN 67” 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 și 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. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  
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Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean (675B), 

ce traversează localitățile Câmpu Mare, Albeni, Călugăreasa, Prigoria, Zorlești, Alimpești, 

până în DJ 675 C” 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 și 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. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  
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Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

            Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, 

Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul 

Gorj” 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și 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. 

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 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  



 

 

 11 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile 

de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce 

traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, 

Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj” 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și 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. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare 

a licitaţiei publice pentru închirierea construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public al 

judeţului Gorj 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

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

Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere 

vacante 

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 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 (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru).   

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională și relații externe și 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 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 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

Se trece la punctul XII 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 Direcția tehnico-economice, dezvoltare 

regională și relații externe și 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 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 de voturi pentru).  
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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 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XIII de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj, instituție publică aflată în subordinea 

Consiliului 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. 

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

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord cu 29 de voturi pentru. Nu a votat Cornoiu Sabin. 

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

acord cu 29 de voturi pentru. Nu a votat Cornoiu Sabin. 

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

acord cu 29 de voturi pentru. Nu a votat Cornoiu Sabin. 

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

29 de voturi pentru. Nu a votat Cornoiu Sabin. 

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

29 de voturi pentru. Nu a votat Cornoiu Sabin. 

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

29 de voturi pentru. Nu a votat Cornoiu Sabin. 

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

29 de voturi pentru. Nu a votat Cornoiu Sabin. 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord cu 29 

de voturi pentru. Nu a votat Cornoiu Sabin. 
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Se trece la punctul XIV de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, 

instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția de urbanism și amenajarea 

teritoriului și 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 se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XV de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

101/20.10.2015 pentru stabilirea regimului juridic al imobilului-construcție destinat Centrului 

de recuperare pentru copilul cu handicap, edificat de Fundația „Sera România” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 
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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 de sănătate și asistență socială – 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. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XVI de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind adoptarea Monografiei economico-militară a Județului 

Gorj, ediția 2016 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și 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 învățământ, cultură, culte – aviz favorabil. 

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

protecția mediului – aviz favorabil. 

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

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

favorabil. 

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

regională – 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. 
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Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XVII de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Judeţean 

Gorj nr. 15 din  29.01.2016 privind darea în administrarea Unităților Administrativ Teritoriale: 

Oraş Rovinari, Comuna Negomir, Comuna Dăneşti, Comuna Băleşti, Comuna Bîlteni, Oraş 

Ţicleni, Comuna Drăgotești, Comuna Turcineşti, Comuna Urdari, Comuna Bălăneşti, Comuna 

Godineşti, Comuna Schela, Comuna Hurezani, Comuna Licurici și Comuna Alimpeşti, a 

bunurilor ce au făcut obiectul proiectului „IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA 

NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA CENTRU, PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR 

PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI“  

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și 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 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 (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XVIII de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Judeţean 

Gorj nr. 16 din  29.01.2016 privind darea în administrarea Unităților Administrativ Teritoriale: 

Municipiul Târgu Jiu, Oraş Novaci, Comuna Baia de Fier, Comuna Bengeşti – Ciocadia, 

Comuna Scoarţa, Comuna Albeni, Comuna Prigoria, Comuna Bustuchin, Comuna Stejari, 

Comuna  Căpreni, Comuna Crasna, Comuna Aninoasa, Comuna Bumbeşti-Piţic, Comuna 

Polovragi, Comuna Logreşti a bunurilor ce au făcut obiectul proiectului „IMPLEMENTARE 

SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA EST, PENTRU 

EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI“  

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

regională şi relaţii externe și 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 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 (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XIX de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

favorabil. 

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

 

            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (30 de voturi pentru). 

Se prezintă art. I al Hotărârii, alin. (7). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul XX 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 (30 de voturi pentru). 
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Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi pentru). 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (30 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul XXI de pe ordinea de zi: 

RAPORT privind situaţia gestionării bunurilor care aparțin domeniului public şi privat 

al Judeţului Gorj, pe anul 2015 

Consiliul Județean nu a făcut observații la acest punct al ordinii de zi, fiind de acord cu 

situația prezentată de aparatul de specialitate al CJ Gorj. 

 

Domnul președinte Călinoiu Ion precizează următoarele: Aceasta a fost ultima ședință 

oficială organizată în acest mandat și țin să vă mulțumesc pentru modul în care am colaborat. Este 

important de precizat că am obținut rezultate bune împreună, având în atenție prioritățile din fiecare 

domeniu de activitate. Am avut un consiliu care a funcționat pe măsura responsabilității pe care a 

avut-o potrivit legii, cerințelor județului Gorj și, pentru acest lucru, vă mulțumesc mult. Îmi doresc ca 

atunci când ne vom reîntâlni, să o facem cu bucurie și respect. Eu propun ca după alegeri să facem 

o ședință informală, festivă, ca de final de mandat. Vom discuta cu fiecare formațiune politică, să 

stabilim ziua exactă și vă vom ține la curent. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasa! 

 

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

 

 

 

 PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

              Călinoiu Ion                                               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Întocmit, 

Dumitru Nanu 
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