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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr.  17412/17.10.2022 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 07.10.2022, cu ocazia desfășurării online a ședinței extraordinare a Consiliului 

Județean Gorj. 

            Se constată participarea a 29 de membri ai Consiliului Județean, respectiv: 

 

I. Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai (prezent în sala de ședință); 

II. Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Tașcău Dorin-Dan 

(prezenți în sala de ședință); 

III. Consilierii județeni: 

- Bălan Radu; 

- Berca Eduard-Marius  

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Davițoiu Nicolae; 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe; 

- Drăgoi Ionuț;  

- Grivei Gheorghe; 

- Hanu Dorin; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Niculescu Bogdan; 

- Orzan Gheorghe (prezent în sala de ședință); 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Șerban Vasilica; 

- Șoșoi Dumitru-Daniel; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tănasie Cristinel; 

- Tudor Antoniu; 

- Vasilescu Maria. 

 

IV. A participat, potrivit atribuțiilor de serviciu, dl, Marcău Costel, director executiv în cadrul 

Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu. 

 

V. Nu au participat la ședință consilierii județeni: Pavel Nelu, Olaru Sergiu-Mihail, Bordușanu 

Constantina-Anca, Soare Claudiu-Gabriel. 
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VI. Invitați:   

-Dl. Dobre Ionel –  manager public; 

-Dna. Jerca Nicoleta – consilier, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale; 

-Dna. Popescu Camelia – reprezentant Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj; 

-Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

-Dna. Dina Ramona Giorgiana – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative, achiziții publice și patrimoniu; 

 

Ședința este condusă de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-

Mihai, care supune aprobării următoarea ordine de zi, în conformitate cu prevederile 

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 1066 din 03.10.2022: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a 

clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, în vederea depunerii 

acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 

C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență 

energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată 

sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a 

clădirilor publice; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a 

clădirilor aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj”, în vederea depunerii acestuia în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul 

Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și 

reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a 

clădirilor publice; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Privind spre viitor-Un muzeu rezilient și 

instruit” prin programul ERASMUS+ finanțat de Uniunea Europeană, Acțiunea Cheie 1- 

Educația Adulților; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 

2022; 

5. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 208 din 28.09.2022 privind 

repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 

alocate în cadrul Programului pentru școli al României, aferente anului școlar 2022 – 2023. 

Diverse.   

6. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, cu 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și Fundația „Hope and 

Homes for Children” România (HHC România), în scopul realizării programului de 

închidere a două centre de plasament pentru copii aflate în structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

        

 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 29 de voturi “pentru”.  
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Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 29 de voturi “pentru”.  

A fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 28.09.2022, acesta 

fiind votat cu 29 de voturi „pentru”.  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a 

clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”, în vederea depunerii 

acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 

C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență 

energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată 

sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a 

clădirilor publice 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 29 de voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a 

clădirilor aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj”, în vederea depunerii acestuia în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul 

Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și 

reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a 

clădirilor publice 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 29 de voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Privind spre viitor-Un muzeu rezilient și 

instruit” prin programul ERASMUS+ finanțat de Uniunea Europeană, Acțiunea Cheie 1- 

Educația Adulților 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 29 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 

2022 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 27 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au participat la dezbatere și la vot consilierii județeni Niculescu Bogdan și Popa 

Valentin. 

 

 

 

5. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 208 din 28.09.2022 privind 

repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
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adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 

alocate în cadrul Programului pentru școli al României, aferente anului școlar 2022 – 2023 

 

Nu au fost observații. 

 

6. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind asocierea UAT - Județul Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și 

Fundația „Hope and Homes for Children” România (HHC România), în scopul realizării 

programului de închidere a două centre de plasament pentru copii aflate în structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 29 de voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

Dl. Președinte de ședință a declarat ședința extraordinară închisă. 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

                 Întocmit, 

     Consilier juridic, 

Dina Ramona Giorgiana 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE,                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Cosmin-Mihai Popescu                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 


