CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 2567/28.02.2017
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 27.02.2017, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care
participă:
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI.
II. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL FLORESCU CIPRIANADRIAN ȘI DOMNUL MUJA NICOLAE.
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
MAIOREANU ANDREI-PETRIȘOR
MILOSTEANU GHEORGHE
NEAȚĂ GHEORGHE
NICHIFOR GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

III. INVITAŢI:
Marcău Costel - director executiv, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative.
Stricescu Daniela – director executiv, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații
externe;
Cimpoieru Cornel – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională
și relații externe;
Ungureanu Victoria – șef serviciu, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații
externe;
Florescu Liliana - șef serviciu, Serviciul evidență patrimoniu, monitorizare proiecte și servicii de
utilități publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe;
Albulescu Andreea – consilier juridic, Transport public județean, parc auto, întreținere și
deservire;
Raus Daniel – șef serviciu, Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului;
Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent;
Reprezentanți ai mass-media locală.

Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai
Popescu.
Procesul verbal al ședinței din data de 10.02.2017 a fost aprobat tacit.
Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Milosteanu Gheorghe,
Maioreanu Andrei-Petrișor și Popa Valentin.
În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 313 din data de 20.02.2017, a fost convocat
Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 297/03.02.2017 a Președintelui Consiliului
Județean Gorj emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
2. Proiect de hotărâre privind transferarea excedentului înregistrat la data de 31.12.2016 la sursa
D, fonduri externe nerambursabile, în sursa A, buget local;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+500 – km 11+750, comuna Bustuchin,
județul Gorj”;
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unității administrativ-teritoriale din județul
Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare
cu apă și canalizare ”ADIA” Gorj;
6. Proiect de hotărâre aprobarea Componenței nominale și Regulamentul de organizare și
funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Gorj;
7. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităților administrative-teritoriale la serviciile
publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Gorj.
Diverse.
9. Proiect de hotărâre privind constatarea desființării, prin efectul legii, a Camerei Agricole
Județene Gorj.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (33 de voturi pentru), inclusiv
suplimentarea cu proiectul de hotărâre de la punctul „Diverse”.
.
Se trece la punctul I al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 297/03.02.2017 a Președintelui
Consiliului Județean Gorj emisă 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 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
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 decis următoarele:
21 de voturi „pentru” și 12 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu MarcelPetrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis următoarele:
21 de voturi „pentru” și 12 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu MarcelPetrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis următoarele:
21 de voturi „pentru” și 12 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu MarcelPetrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel).
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Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis următoarele:
21 de voturi „pentru” și 12 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu MarcelPetrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel).
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis următoarele:
21 de voturi „pentru” și 12 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu MarcelPetrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel).
Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis
următoarele: 21 de voturi „pentru” și 12 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu SorinConstantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu
Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel).
Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis
următoarele: 21 de voturi „pentru” și 12 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu SorinConstantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu
Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a decis următoarele:
21 de voturi „pentru” și 12 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu MarcelPetrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel).
Se trece la punctul II al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind transferarea excedentului înregistrat la data de 31.12.2016 la
sursa D, fonduri externe nerambursabile, în sursa A, buget local
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 din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
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 Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
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Se trece la punctul III al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj”
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică, dezvoltare
regională şi relaţii externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie 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, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se trece la punctul IV al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+500 – km 11+750, comuna
Bustuchin, județul Gorj”
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică, dezvoltare
regională şi relaţii externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie 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.
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Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin. (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se trece la punctul V al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unității 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 Direcția juridică și dezvoltarea capacității
administrative din cadrul Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – 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 prognoze, dezvoltare şi cooperare regională
– aviz favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma
unanimitate (33 de voturi „pentru”).

supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în

Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
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Se trece la punctul VI al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre aprobarea Componenței nominale și Regulamentul de organizare și
funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Gorj
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul Șef/Urbanistul șef, prin care se
propun actualizarea componenței nominale și a regulamentul de organizare si funcţionare ale
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Gorj.
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.
Domnul președinte invită consilierii județeni să desemneze persoanele care să exercite calitatea
de membri în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Gorj și menționează
că acestea vor fi alese în urma votului secret. Așadar, domnul vicepreședinte Florescu Ciprian-Adrian îl
propune pe domnul Muja Nicolae, în calitatea sa de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, și pe
domnul Greci Cosmin.
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 Muja Nicolae este:
- Voturi valabil exprimate – 33
- Voturi „pentru” – 21
- Voturi „împotrivă” - 12
Rezultatul pentru domnul Greci Cosmin este:
- Voturi valabil exprimate – 33
- Voturi „pentru” – 21
- Voturi „împotrivă” - 12
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma
unanimitate (33 de voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma
unanimitate (33 de voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma
unanimitate (33 de voturi pentru).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma
unanimitate (33 de voturi pentru).

supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
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Se trece la punctul VII 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.
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 (33 de voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 voturi pentru).
Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităților administrative-teritoriale la
serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Gorj
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția Comunitară Județeană de Evidență a
Persoanelor Gorj și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul Consiliului
Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – 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
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma
unanimitate (33 de voturi „pentru”).

supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se trece la punctul IX al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind constatarea desființării, prin efectul legii, a Camerei Agricole
Județene Gorj
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică și dezvoltarea capacității
administrative din cadrul Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – 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 (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (33 de voturi „pentru”).
Se trece la punctul „Diverse”
Discuții:
Domnul Banța Victor, consilier județean: În continuare, la Spitalul Județean de Urgență
Târgu-Jiu sunt probleme zilnice în ceea ce privește actele administrative și spun acest lucru deoarece
există două concursuri în ultima perioada pentru ocuparea unor posturi de șef de secție care nu s-au
putut desfășura din cauza unor așa-zise deficiențe organizatorice, dar, în realitate, motivele sunt altele.
Domnule președinte și stimați colegi, la ultimul concurs pentru funcția de șef în cadrul Sectiei de
Obstetrică-Ginecologie a fost invocată absența directorului medical, care și-a dat demisia cu o zi sau cu
câteva ore înainte de concurs. Ca orice funcție din administrația publică din această țară în fișa de post
există un înlocuitor, deci și directorul medical, atunci când lipsește, trebuie să aibă o persoană care să-l
poată înlocui. Cu privire la cele 18 posturi de registratori medicali, am constatat că în ședința de
Comitet director se hotărâse ca angajările să se facă pe Serviciul de IT și statistică medicală, iar atunci
când s-au făcut angajările, numai o parte au fost angajați pe acel departament, restul, respectiv trei sau
patru posturi, au fost angajați direct pe secție, ceea ce nu este în regulă. Au fost angajați direct pe
secție, doar din motivul că acolo au existat niște sporuri mai mari pentru unele persoane, avem
suspiciunea noi, de aceea vă rugăm să verificați aceste lucruri.
Referitor la bugetul acestei unități medicale, vă informez că în luna octombrie 2016 s-au pierdut
integral bazele de date, atât cele cu înregistrările pentru pacienți din fișele medicale, cât și bazele de
date financiar-contabile. Nici la ora actuală pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu nu
există un proiect de buget care ar fi trebuit postat acolo și supus, eventual, unei dezbateri publice.
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Urmează ca noi să aprobăm acel buget și trebuie să știm despre ce este vorba. Domnule Popa, din
pacate, toate aceste lucruri se petrec sub ochii îngăduitori ai Consiliului de Administrație. Domnule
prefect, luați-o ca pe o sesizare directă și vă rog să studiați Raportul Comisiei de verificare a
concursurilor de la spital, mai ales că aveți datoria și posibilitatea să verificați actele administrative.
Domnul Popa Valentin, consilier județean: Pentru a-l lămuri pe domnul Banța, eu propun să
îl chemăm la ședința viitoare pe managerul unității spitalicești si acesta vă poate răspunde la mai multe
întrebări, pentru că planează de prea multă vreme o undă de suspiciune asupra activității spitalului. În
ceea ce privește Consiliul de Administrație, vă recomand, domnule Banța, să citiți legea, să vedeți ce
atribuții are acest organism. Dumneavoastră vorbiți multe lucruri din neștiință. Directorul medical nu
poate fi înlocuit de nimeni într-un spital.
Domnul Andrei Vasile-Liviu, consilier județean: L-am ascultat și pe domnul Banța, și pe
domnul Popa, însă eu zic că ar fi timpul să se clarifice odata situația de la spital. Chestiuni de genul că
nu se poate ține concursul, din motivul că directorul medical nu poate fi prezent, să ne lase cu lucrurile
acestea. În condițiile în care se intrunește Comisia și gasește ceva în neregulă cu privire la dosarele
candidaților la concurs, nu e nicio problemă, dar cand nu te prezinți, deja se trezesc suspiciuni. Trebuie
să lămurim odată situația și să organizăm aceste concursuri, din moment ce există deja si niște
Hotărâri date în acest sens, altfel riscăm să devenim penibili.
Domnul Popa Valentin, consilier județean: Secțiile din spital au toate șefi, posturile vacante
se ocupă prin concurs, iar în cazul în care nu se organizează concursul, managerul unității numește
șefi de secții interimari. Problema apărută în ceea ce privește imposibilitatea susținerii concursurilor
este pusă pe fondul unor vicii de procedură.
Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: În ultimele zile au avut loc mai multe
răfuieli în județul nostru: doi polițiști au fost agresați în fața unui club, o mașină a fost incendiată, iar la
Sadu a avut loc un scandal cu săbii. Având în vedere aceste incidente, cred că ar fi cazul să solicitați
convocarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj în sedință extraordinară și să întrebați
inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Poliție dacă gorjenii se mai află în siguranță în acest
moment și ce măsuri are de gând să ia în legătură cu aceste probleme.
Domnul Popa Valentin, consilier județean: La ședința ordinară de luna viitoare va fi prezent
și comandantul șef al Inspectoratului Județean de Poliție și atunci veți primi lămuriri. De asemenea,
vreau să menționez că membrii ATOP nu sunt polițiști si nu pot interveni în răfuielile care au loc în
stradă, dar, cu siguranță, este un subiect care ne interesează și vom face tot ce este posibil pentru a
stopa aceste evenimente neplăcute.
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,
Cosmin-Mihai Popescu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu
Întocmit,
Nanu Dumitru
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