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MINUTA 

 
ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj din data de 10.03.2020 

 
 

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 10.03.2020 s-a desfășurat la 
ora 14:00, în Sala “C” a Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

La lucrările ședinței au participat următoarele persoane:  
 
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 
II. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE și 
DOMNUL MUJA NICOLAE. 
III. CONSILIERI JUDEȚENI: 
BORCAN MARIUS 
BUCĂLĂETE GHEORGHE  
CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 
CILIBIU NICOLAE 
COANĂ ION 
DRĂGOI IONUȚ-DINU 
GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 
GRECI COSMIN 
GRIVEI GHEORGHE 
GROȘANU DAVID 
GRUESCU ION 
HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  
IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 
MILOSTEANU GHEORGHE 
NEAȚĂ GHEORGHE 
ORZAN GHEORGHE 
PAVEL NELU 
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 
POPA VALENTIN 
PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 
ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 
TĂNASIE CRISTINEL 
 



 
De asemenea, a participat, potrivit legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, 

Secretar general al județului. 
Din partea Instituției Prefectului au fost prezenți la ședință domnul Prefect, Rujan Ion-

Cristinel, și domnul Subprefect Grigorescu Gheorghe. 
 
IV. INVITAŢI: 

1. Ungureanu Victoria - director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

2. Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 
utilități publice, proiecte și programe naționale; 

3. Gușită Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative 
și achiziții publice; 

4. Reprezentanți ai mass-media locală.    
 

Au lipsit motivat de la ședință consilierii județeni Andrei Vasile-Liviu, Davițoiu-Leșu 
Gheorghe, Dragu Ion, Fârță Dumitru, Hanu Dorin, Mitescu Gheorghe, Tașcău Dorin-Dan și 
Vasilescu Maria. 

 
Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu 

Cosmin-Mihai. 
 

  În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 502 din data de 09.03.2020, a fost convocat 
Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe anul 
2020; 
  

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (25 de voturi „pentru”).  
  
           Domnul Președinte face următoarele precizări legate de infectarea cu virusul COVID-19:           

Astăzi se fac două săptămâni de când am intrat și funcționăm toți, încontinuu, într-un 
Comitet pentru Situații de Urgență. Situația în județul Gorj se prezintă în felul următor: în dimineața 
aceasta, la ora 9:00, cifrele raportate arată 225 de persoane în izolare, în perioada de 14 zile de 
verificare, nicio persoană nu este la acest moment într-o zonă de carantină instituționalizată. 
             De asemenea, ieri au fost trimise 10 probe către București și așteptăm rezultatul 
analizelor de la Institutul „Matei Balș”, cinci probe trimise astăzi, inclusiv proba recoltată de la 
pacientul care a fost internat ieri în izolare la secția de Boli infecțioase, pacient care este din Motru 
și, din discuțiile avute cu un medic epidemiolog, acesta vine dintr-o zonă din Italia. Sperăm ca și 
la dumnealui să fie testul negativ, așa cum a fost și la cele două paciente care astăzi au fost 
externate, respectiv studenta și cealaltă doamnă din zona Padeș, ale căror teste au ieșit negativ. 
 



 
           Așa cum știți, din perioada de două săptămâni o singură probă a fost pozitivă, dar, din 
fericire, pacientul s-a vindecat în câteva zile, este acasă și este perfect sănătos. În ceea ce 
privește ce vom face pentru viitor, după cum știți, cursurile școlare sunt întrerupte pentru perioada 
11 – 22 martie și venim cu rugămintea ca elevii să nu fie prezenți în zone aglomerate. Noi facem 
tot ceea ce ne stă în putință, conform prevederilor legale, astfel încât să evităm accesul acestora 
în baruri, restaurante, mall, cluburi sau alte zone aglomerate, inclusiv prin controale ale organelor 
de jandarmerie și poliție.  
             Totodată, revin cu rugămintea să transmiteți mesajul către toți primarii, către consilierii 
locali, am transmis mesajul și către posturile de poliție din județ, ca atunci când avem informații 
despre persoane care s-au întors sau se întorc din Italia, să anunțe DSP-ul, Instituția Prefectului, 
Consiliul Județean Gorj, poliția, chiar la 112, astfel încât să putem lua toate măsurile pentru izolare 
cât mai repede posibil. Începând de astăzi, toate persoanele care se întorc din Italia vor intra în 
carantină, carantină la nivelul vămilor sau carantină instituționalizată la nivelul domiciliilor sau  a 
județelor de domiciliu. Am intrat într-o altă etapă, toată Italia este în zonă roșie, astfel încât se 
aplică unitar această măsură. Începând de mâine, de la ora 12:00, transportul rutier și feroviar 
din și către această țară este suspendat până pe 31 martie, urmând să se ia măsuri în continuare. 
Este foarte important să comunicăm cu oamenii, să le spunem că izolarea este benefică atât 
pentru familiile lor, cât și pentru noi toți. Dacă nu respectăm acest proces, putem infecta foarte 
ușor persoanele cu care interacționăm. Sunt foarte mulți asimptomatici care pot transmite acest 
virus în comunitate. Zilnic, vă vom ține la curent cu toate detaliile, astfel încât toți cetățenii să fie 
informați cu privire la situația existentă la nivelul județului Gorj.  
 

 Se trece la proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe anul 2020 
 

Observații: 
Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Aș avea câteva întrebări 

tehnice care nu au reieșit din proiect. Unde vor fi amplasate acele containere care urmează să 
fie achiziționate? 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte: În apropierea unităților de primiri urgențe 
sau camere de gardă din cele trei locații ale Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, respectiv 
zona de la Pasarelă, Progresului și Tudor Vladimirescu. 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Pe Tudor Vladimirescu, unde, 
în stradă? 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte: Știți că lângă rampa de acces a 
ambulanței există o parcare care poată fi folosită în această perioadă pentru montarea 
containerelor. 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Acea parcare este mai mult o 
cale de acces către partea din spate a spitalului. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte: Colegii de la tehnic au măsurat, au văzut 
de unde se poate face racordul la apă, canal și energie electrică și se poate monta în acea zonă. 



Dacă locația nu permite, atunci vom găsi o altă zonă unde triajul epidemiologic să poată fi făcut 
în imediata apropiere a Unității de Primiri Urgențe. 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Care este orizontul de timp în 
care vor fi aduse aceste containere? 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte: Cât mai repede posibil. Discutăm după 
ce facem procedura de urgență împreună cu colegii mei, astfel încât, în cel mai scurt timp, cel 
care furnizează aceste containere să le instaleze. Avem și altă soluție pentru Unitatea de Primiri 
Urgențe, în situația în care este necesar, avem un cort achiziționat pentru ISU Gorj, astfel încât 
triajul epidemiologic în UPU să se facă în cel mai scurt timp. Atunci când va fi nevoie, imediat 
montăm acel cort, așa cum este montat și în zonele de carantină din Italia.  

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Și în ședința de luna trecută am 
ridicat problema Unității de Primiri Urgențe, a izolatorului de acolo care nu are aerisire, unde sunt 
aduși bolnavii de TBC, bețivii de pe stradă și alte persoane purtătoare de diferiți germeni, viruși 
etc. și aș vrea să nu țină numai o zi aprovizionarea cu materiale de unică folosință, respectiv 
prosoape, măști și tot ce este necesar pentru secția UPU. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte: Rugăm și noi guvernul liberal să ne facă 
alocări de fonduri, astfel încât să aprovizionăm cu tot ce este necesar, deoarece bugetele se 
consumă foarte repede și avem nevoie de multe materiale de protecție. Chiar am rugămintea să 
faceți un apel real, nu e o glumă, nu e nimic politic, astfel încât să avem banii necesari pentru 
achiziționarea acestor materiale, cât și a produselor biocide, pentru a asigura dezinfecția zonelor 
în care intră pacienții.  Dacă nu mai sunt observații, continuăm ședința. 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (25 de voturi „pentru”).  

 
Drept care s-a încheiat prezenta minută.  
 

  
 
         PREȘEDINTE,                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
 Cosmin-Mihai Popescu                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 

Întocmit, 
Consilier juridic, 

Gușiță Ramona Giorgiana 
 
  

 
 
 

 


