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M I N U T A  

încheiată astăzi, 14.06.2013, cu ocazia ședinței 

 grupului de lucru “UN GORJ PROSPER” 

 

 

Scopul întâlnirii de astăzi a fost alegerea co-președintelui din partea membrilor grupului de lucru “UN 

GORJ PROSPER”, precum și prezentarea Portofoliului de Proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare 

durabilă a județului Gorj 2011-2020. 

 

La întâlnirea de astăzi, 14.06.2013, cu ocazia ședinței grupului de lucru “UN GORJ PROSPER”, au 

participat: 

- Florescu Ciprian-Adrian, vicepreședinte Consiliul Județean Gorj; 

- Claudia Giurgiulescu, director Consiliul Județean Gorj; 

- Liliana Florescu, Șef serviciu Consiliul Județean Gorj; 

- Mariana Deaconu, Consiliul Județean Gorj; 

- Adriana Tomoi, Consiliul  Județean Gorj; 

- Palaloga Adriana, Consiliul Județean Gorj; 

- Ursu Daniela, Direcția Sanitară Veterinară Gorj; 

- Ghimiși Ștefan, Universitatea C-tin Brâncuși; 

- Mazilu Cosmin, Oficiul Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit; 

- Dragușin Virgil, Direcția pentru Agricultură Gorj; 

- Boldor Corneliu, S.D.M. Tg-Jiu; 

- Ionică Dragoș Viorel, Centrul de Calcul S.A. ; 

- Petrică Alin Ionuț, Camera Agricolă Gorj; 

- Străjer Nicolae, S.E. Rovinari; 

- Mariana Bodislav, Camera de Comerț și Industrie Gorj; 

- Negrea Constantin, A.P.I.A Gorj; 

 

Domnul Florescu Ciprian, vicepreședinte Consiliul Județean a propus înlocuirea domnului co-președinte 

Moța Iustin, reprezentantul SNLO cu domnul Boldor Corneliu, reprezentant Sucursala Diviziei Miniere 

Tg-Jiu, fiind acceptată de toți membrii grupului de lucru “Un Gorj Prosper”.  

 

Domnul Alin Petrică, director Camera Agricolă Județeană.. 

 

Doamna Mariana Budulan, director Camera de Comerț și Industrie a subliniat faptul că s-a încheiat un 

protocol de colaborare între Camera de Comerț și Industrie și consiliile locale prin care le solicită sprijinul 

comunității respective pentru întâlniri între beneficiari ai proiectelor pe agricultură și Camera de Comerț și 

Industrie.  

 

În vederea unei bune colaborări s-a propus din partea secretariatului grupului de lucru ca fiecare instituție 

membră a Grupului de lucru să delege două persoane (membru titular și membru supleant), persoane care 

să aibă continuitate în participarea la ședințe și totodată s-a propus ca ședințele celor 2 grupuri de lucru 

respectiv UN GORJ PROSPER și UN GORJ ÎNTREPRINZĂTOR să fie comune deoarece se regăsesc 

aceleași instituții, propunere care va fi susținută în prima ședință a Comitetului de Monitorizare. 

  



Concluziile întâlnirii au fost: 

- următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc în cursul lunii septembrie 2012; 

- instituțiile/organizațiile membre în grupul de lucru își vor desemna doi membrii în cadrul grupului 

de lucru, un membru titular și un membru supleant; 

- toți participanți la întâlnire vor studia ”Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj 2011-

2020”, și vor transmite secretariatului propunerile de proiecte și parteneriate; 

- reprezentanții secretariatului grupului de lucru, vor transmite tuturor membrilor grupului de lucru 

regulamentul de organizare și funcționare, cu mențiunea că sunt așteptate propuneri de 

modificare/completare a acestuia; 

 

 

 

 

Redactat, 

Secretariat grup de lucru: 

Mariana Deaconu 

Adriana Tomoi 

 


