
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 15104/08.11.2018         

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 07.11.2018, 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, DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE ȘI 

DOMNUL MUJA NICOLAE. 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CILIBIU NICOLAE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FÂRȚĂ DUMITRU 

GÎRGOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION  

HANU DORIN 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA 

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

NELU PAVEL   

ORZAN GHEORGHE 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

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 Prefect Florescu Ciprian-Adrian. 

Au lipsit motivat de la ședință următorii aleși locali: Andrei Vasile-Liviu, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Hanu Dorin și Iacobescu Marcel-Petrică. 



 

III. INVITAŢI: 

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

achiziții publice; 

2. Ungureanu Victoria - director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

3. Giurgiulescu Claudia - director executiv, Direcția managementul proiectelor şi relaţii externe; 

4. Blidea Mihaela – șef serviciu, Serviciul buget, situații financiare și sinteze; 

5. Gușiță 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: Popa Valentin, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Gruescu Ion. 

Procesul verbal al ședinței din data de 29.10.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 701 din data de 06.11.2018, 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 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încheierii unui ACORD DE 

COOPERARE între JUDEȚELE DOLJ, GORJ, VÂLCEA, OLT și MEHEDINȚI din 

ROMÂNIA și REGIUNEA MACEDONIEI CENTRALE din REPUBLICA ELENĂ pentru 

creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale în beneficiul 

comunităților pe care le reprezintă; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT-Județul Gorj în 

cadrul  proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, corespondent 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 

4.4; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului 

”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start 

Up Plus” - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu 

modificările și completările ulterioare. 

5. Diverse. 

 

           Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul 

Vicepreședinte Muja Nicolae și domnul consilier județean Borcan Marius nu au fost prezenți în sală la 

momentul votului. 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

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

anul 2018 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 



Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcţia tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean și de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative 

și achiziții publice. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încheierii unui ACORD DE 

COOPERARE între JUDEȚELE DOLJ, GORJ, VÂLCEA, OLT și MEHEDINȚI din ROMÂNIA și 

REGIUNEA MACEDONIEI CENTRALE din REPUBLICA ELENĂ pentru creşterea capacităţii 

instituţionale a autorităţilor publice locale în beneficiul comunităților pe care le reprezintă 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Dezvoltarea Capacității 

Administrative și Achiziții Publice și Direcția Managementul  Proiectelor și Relații Externe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Domnul Președinte îl propune pe domnul Popa Luis- Ionuț, să semneze, în numele și pe 

seama Județului Gorj, ACORDUL DE COOPERARE între JUDEȚELE DOLJ, GORJ, VÂLCEA, OLT și 

MEHEDINȚI din ROMÂNIA și REGIUNEA MACEDONIEI CENTRALE din REPUBLICA ELENĂ 

 

Se trece la votul secret, iar Comisia de validare constată următorul rezultat:  

 

              Popa Luis-Ionuț 

- voturi exprimate – 29 

- voturi „pentru” – 23 

- voturi „împotrivă” – 6 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  



 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT-Județul Gorj în cadrul  proiectului 

”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, corespondent Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor și relații 

externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice. 

 

 Discuții: 

Domnul Păsărin-Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Propun să primim și noi, consilierii 

județeni, un raport privind cheltuirea banilor prevăzuți pentru toate parteneriatele și proiectele pe care le 

aprobăm în Consiliul Județean. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinite: Aceste aspecte sunt prezentate anual în 

Raportul Președintelui, pe care îl aprobă Consiliul Județean, dar dacă doriți, veți primi o astfel de 

informare în scurt timp. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP 

PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” - Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor și relații 

externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice. 

 

 Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  



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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul „Diverse”: 

 

Domnul Nichifor Gheorghe, Vicepreședinte: Familia fostului nostru coleg, consilierul 

județean Alecu Drăgoi, dorește să tină un moment comemorativ închinat acestuia și de aceea avem 

rugămintea, dacă doriți, să participați la evenimetul ce va avea loc în scurt timp. Vă mulțumim! 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


