
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 9612/02.08.2017 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 31.07.2017, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

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

II. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNII MUJA NICOLAE si 

NICHIFOR GHEORGHE 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

CILIBIU NICOLAE 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FÂRȚĂ DUMITRU 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION 

HANU DORIN 

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

NEAȚĂ GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA  

 

Participă, conform legii, domnul  Marcău Costel, directorul executiv al Direcției juridice și 

dezvoltarea capacității administrative, în locul doamnei  Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, 

Secretar al  județului, care s-a aflat în concediu de odihnă. 



 

 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Florescu Ciprian-Adrian – Prefectul 

județului Gorj. 

Au lipsit motivat de la ședință următorii consilieri județeni: Hortopan Ramona-Cristina, 

Popa Valentin, Milosteanu Gheorghe, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin. 

 

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

Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

4. Ungureanu Victoria – șef serviciu, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și 

relații externe; 

5. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

6. Reprezentanți ai mass-media locală. 

  

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

Popescu.  

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

Liviu, Grivei Gheorghe și Hanu Dorin. 

Procesul verbal al ședinței din data de 18.07.2017 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 534 din data de 28.07.2017, a fost convocat 

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

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2017; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din 

subordine, începând cu data de 1 iulie 2017; 

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni 

din cadrul Consiliului Județean Gorj, în temeiul dispozițiilor Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării membrilor 

Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – 

Bumbeşti-Jiu; 

5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de finanțare între Judeţul Gorj 

şi Asociaţia Județeană de Box Gorj  în vederea acordării unui sprijin financiar 

pentru organizarea ”Campionatului Național de Box Juniori 2017”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale 

din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/136.%20HCJ%20BPG%2031072017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/136.%20HCJ%20BPG%2031072017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/137.%20Proiect%20de%20hotarare%20stabilire%20salarii%20de%20baza%20Legea-cadru%20153%20din%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/137.%20Proiect%20de%20hotarare%20stabilire%20salarii%20de%20baza%20Legea-cadru%20153%20din%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/137.%20Proiect%20de%20hotarare%20stabilire%20salarii%20de%20baza%20Legea-cadru%20153%20din%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/137.%20Proiect%20de%20hotarare%20stabilire%20salarii%20de%20baza%20Legea-cadru%20153%20din%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/138.%20HCJ%20stabilire%20indemnizatie%20consilieri%20judeteni.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/138.%20HCJ%20stabilire%20indemnizatie%20consilieri%20judeteni.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/138.%20HCJ%20stabilire%20indemnizatie%20consilieri%20judeteni.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/139.%20HCJ%20masuri%20desemnare%20CA%20la%20Parc%20Industrial.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/139.%20HCJ%20masuri%20desemnare%20CA%20la%20Parc%20Industrial.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/139.%20HCJ%20masuri%20desemnare%20CA%20la%20Parc%20Industrial.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/140.%20PROIECT%20HOT%20box%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/140.%20PROIECT%20HOT%20box%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/140.%20PROIECT%20HOT%20box%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/141.%20HCJ%20aderarare%20ADIA%20Rovinari.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/141.%20HCJ%20aderarare%20ADIA%20Rovinari.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/141.%20HCJ%20aderarare%20ADIA%20Rovinari.pdf


 

 

7. 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 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, 

Sănătești și Runcu, 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 DJ 674, 

Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 

44+146)”; 

9. Diverse. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului 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 Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (28 voturi pentru).  

 

 

 

 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/142.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20627E.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/142.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20627E.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/142.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20627E.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/142.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20627E.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/142.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20627E.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/143.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20674.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/143.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20674.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/143.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20674.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/143.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20674.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/31.07.2017%20-%20Adoptate/143.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20674.pdf


 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 

şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, 

începând cu data de 1 iulie 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. 

 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Aș vrea să știu dacă s-a făcut o simulare pe 

buget, dacă ajung fondurile pentru salarii pe anul 2017. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: S-a facut acest lucru, s-au respectat 

prevederile legale și nu va fi afectat în niciun fel bugetul.  

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (27 de voturi pentru). Nu a votat domnul consilier județean Grivei 

Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (27 de voturi pentru). Nu a votat domnul consilier județean Grivei 

Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (27 de voturi pentru). Nu a votat domnul consilier județean Grivei 

Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (27 de voturi pentru). Nu a votat domnul consilier județean Grivei 

Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (27 de voturi pentru). Nu a votat domnul consilier județean Grivei 

Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (27 de voturi pentru). Nu a votat domnul consilier județean Grivei 

Gheorghe. 

 

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

unanimitate (27 de voturi pentru). Nu a votat domnul consilier județean Grivei Gheorghe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni 

din cadrul Consiliului Județean Gorj, în temeiul dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

capacităţii 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 (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (28 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării 

membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” 

S.A. – Bumbeşti-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 Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (28 voturi pentru).  

 

 

 



 

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de finanțare între Judeţul 

Gorj şi Asociaţia Județeană de Box Gorj  în vederea acordării unui sprijin financiar 

pentru organizarea ”Campionatului Național de Box Juniori 2017” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte, face următoarele precizări cu privire la 

finanțările activităților și structurilor sportive din județul Gorj:  

Prin efectul intrării în vigoare, la data de 29.05.2017, a OUG nr. 38/2017 privind 

modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, s-a reglementat cadrul 

legal coerent de finanțare a activităților și structurilor sportive de către autoritățile administrației 

publice locale, stabilindu-se în acest scop și o limită valorică a finanțării – de maximum 5% din 

bugetul aprobat. 

Cu privire la aplicabilitatea în concret a acestui act normativ, intrat în vigoare la mijlocul 

anului bugetar 2017, sunt relevante precizările exprese înscrise în documentul de motivare, 

corp comun cu actul normativ, și anume (citez):  

„În contextul în care anul bugetar nu coincide cu anul sportiv competițional este 

necesară intervenția de urgență asupra Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru a se putea asigura un cadru legal coerent necesar fundamentării bugetului 

administrației publice centrale și locale pe anul viitor, 2018, condiție în care prezentul act 

normativ (OUG nr.38/2017) reprezintă o intervenție de îndată în sprijinul activităților și 

structurilor sportive pe plan național și local ce nu suportă amânare și de a cărei aprobare 

depinde fundamentarea bugetului pe anul viitor, atât la nivelul administraței publice centrale, 

cât și locale.” 

Prin urmare, în condițiile în care actul normativ modificator al Legii sportului nr. 69/2000 

vizează o aplicabilitate concretă, efectivă pentru anul bugetar 2018, în perioada imediat 

următoare, în vederea fundamentării bugetului județului Gorj pe anul 2018, prin prisma 

cheltuielilor aferente sumelor pe care le implică aplicarea OUG nr. 38/2017, precum și în 

vederea realizării cadrului procedural propriu de finanțare din bugetul județului a activităților și 

structurilor județului constituite pe plan local, se vor impune Consiliului Județean Gorj proiecte 

de hotărâre privind:  

- stabilirea limitei maxime de finanțare, la nivelul județului Gorj, a activităților și structurilor 

sportive din județ, prin raportare la limita maximă legală de 5% din bugetul aprobat; 

- aprobarea regulamentului propriu privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice (sume alocate din bugetul județului Gorj), exclusiv pentru finanțarea cluburilor 

sportive de drept public înființate pe raza județului Gorj;  

- aprobarea regulamentelor proprii privind regimul finanțărilor nerambursabile din sume 

alocate de la bugetul județului pentru finanțarea programelor sportive ale cluburilor 

sportive de drept privat, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, ale 



 

 

asociațiilor județene pe ramură de sport, respectiv ale direcțiilor județene de sport și 

tineret etc.;  

 

Elaborarea regulamentelor proprii la nivel de autoritate finanțatoare – Consiliul Județean 

Gorj – se va realiza începând cu anul bugetar 2018, în aplicarea OUG nr. 38/2007, prin strictă 

raportare la regimul legal al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activitățile publice nonprofit, de interes general, respectiv legislația națională și comunitară din 

domeniul ajutorului de stat. 

Până la punerea efectivă în aplicare, la nivelul județului Gorj, în anul bugetar 2018, a 

dispozițiilor OUG nr. 38/2017 propun alocarea din bugetul județului Gorj aprobat pentru anul 

2017 a unei sume modice de 10.000 de lei, demers motivat de necesitatea deblocării unei 

activități sportive prevăzute în Programul competițional propriu al Asociației Județene de Box 

Gorj, în conformitate cu dispozițiile art. 69 și art. 72 din Legea sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile HG nr. 1447/2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (28 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale 

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

serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

capacităţii administrative. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  



 

 

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru). 

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (28 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VII 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 

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 Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (28 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 DJ 674, 

Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe.  

 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 



 

 

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (28 voturi pentru).  

 

 

Nefiind alte probleme de discutat, ședința ordinară a fost declarată închisă.  

 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


