
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 6059/09.05.2018         

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 04.05.2018, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

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

II. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, 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 

FÂRȚĂ DUMITRU 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION  

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA 

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

NELU PAVEL   

ORZAN GHEORGHE 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

  

De asemenea, participă, conform legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, 

Secretar al Județului. 

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

Județului Gorj. 



Au lipsit motivat de la ședință următorii aleși locali: Nichifor Gheorghe, Hanu Dorin și 

Popa Valentin. 

 

III. INVITAŢI: 

1. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

2. Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții infrastructură 

drumuri publice și transport public județean; 

3. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice 

și al unităților sanitare preluate; 

4. Capotă Gigel – director, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

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: Banța Victor, 

Andrei Vasile-Liviu și Gruescu Ion. 

Procesul verbal al ședinței din data de 27.04.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 222 din data de 02.05.2018, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a 
investiției propuse a fi realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” ; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu. 

3. Diverse. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (30 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a 

investiției propuse a fi realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Târgu–Jiu”  

  

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură drumuri publice și transport public județean și Direcția managementul proiectelor 
și relații externe și 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 (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”).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).  

Se prezintă art. 5 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 II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției 

publice și al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj. 

 

Discuții: 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Domnule președinte și stimați colegi, eu nu 

văd necesitatea acestei transformări, de ce trebuie aprobat în regim de urgență. Aceasta este o 

problemă de management de previziune și nu văd o justificare clară de la Spitalul Județean 

atașată acestui proiect de hotărâre. În al doilea rând, această transformare de post nu este 

numai o modificare de Stat de funcții, este o modificare de structură organizatorică ce necesită 

avizul Ministerului Sănătății. De asemenea, profit de ocazie să vă spun că nu este singurul 

cabinet necesar a se înființa la spital, de unde spitalul să producă bani, în așa fel încât să nu 

mai fie nevoie să scadă salariile angajaților. Tot cu acest prilej, vreau să vă spun că este 

necesar să se achiziționeze, tot în regim de urgență, aparatură și instrumentar medical, de 

exemplu un eco doppler; rog managerul Spitalului Județean de Urgență, care este prezent în 

sală,  să prezinte și să susțină dumnealui proiectul de hotărâre.  

Domnul Popescu Mihai-Cosmin, președinte: Acest proiect este întocmit cu 

respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, iar transformarea postului este necesar a se 

realiza în regim de urgență, în vederea înființării unui Cabinet de chirurgie și ortopedie infantilă 

în Ambulatoriul integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, putând fi astfel furnizate 

servicii medicale de specialitate, a căror finanțare va fi asigurată prin încheierea unor contracte 

cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj. 

 



Domnul Andrei Vasile-Liviu, consilier județean: Domnule președinte, eu nu contest 

faptul că nu este nevoie de specialiști la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; profit de faptul 

că este și managerul spitalului aici și vreau să am o discuție colaterală; în ultima perioadă sunt 

foarte mulți absolvenți, specialiști care își termină rezidențiatul, care au rezultate foarte bune 

chiar și în sistemul sanitar din străinătate, și vin să se angajeze la Spitalul Județean din Târgu-

Jiu, dar, din păcate, se lovesc de niște ziduri, de oameni care au trecut de vârsta pensionării și 

care le pun bețe în roate medicilor foarte buni. Tinerii aceștia vin să își facă treaba, să fie lăsați 

să își facă treaba. 

Domnul Neață Gheorghe, consilier județean: Nu am informații potrivit cărora să se fi 

adresat medici tineri Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

Domnul Tașcău Dorin-Dan, consilier județean: De câte ori avem pe ordinea de zi 

proiecte de hotărâre legate de Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, ajungem la lucruri 

colaterale, nu zic că nu sunt și lucruri negative, dar nu mai vedem și lucrurile bune care s-au 

realizat, cum ar fi modernizarea secției de ortopedie, cu ajutorul Consiliului Județean Gorj. Sunt 

sigur că acest proiect este legal întocmit, iar pentru discuțiile legate de managementul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu, eu zic să invităm managerul și echipa sa la o ședință cu acest 

obiect, unde vom putea discuta toate aceste aspecte. 

 

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”).  

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”).  

 

 

Nefiind alte probleme de dezbătut, ședinta este declarată închisă.  

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


