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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr.  13625/ 12.08.2022 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 10.08.2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare convocată de îndată a 

Consiliului Județean Gorj. 

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

 

I. Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai. 

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

III. Consilierii județeni: 

- Bălan Radu (prin mijloace electronice); 

- Berca Eduard-Marius (prin mijloace electronice); 

- Bordușanu Constantina-Anca (prin mijloace electronice); 

- Bucălăete Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Călinoiu Ion (prin mijloace electronice); 

- Constantinescu Elena-Dana (prin mijloace electronice); 

- Davițoiu Nicolae (prin mijloace electronice); 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Drăgoi Ionuț (prin mijloace electronice);  

- Grivei Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Hanu Dorin (prin mijloace electronice); 

- Ișfan Ion (prin mijloace electronice); 

- Mărgineanu Constantin-Lucian (prin mijloace electronice);  

- Mitescu Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Olaru Sergiu-Mihail (prin mijloace electronice); 

- Orzan Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Pavel Nelu (prin mijloace electronice); 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș (prin mijloace electronice); 

- Popa Valentin (prin mijloace electronice); 

- Popescu Constantin (prin mijloace electronice); 

- Ratcu Vasile (prin mijloace electronice); 

- Rușeț Ion (prin mijloace electronice); 

- Soare Claudiu-Gabriel ( prin mijloace electronice); 

- Șerban Vasilica (prin mijloace electronice); 

- Șoșoi Dumitru-Daniel (prin mijloace electronice); 

- Șuță Denisa-Zenobia (prin mijloace electronice);  

- Tănasie Cristinel (prin mijloace electronice); 

 

IV. A participat, potrivit legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretar general al 

județului  

V. Invitați:   
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- Dna. Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- Dl. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

- Dl. Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean; 

- Dna. Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

-  Dna. Florescu Manuela – consilier, 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. 962 din 08.08.2022: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU 

VEHICULE ELECTRICE ÎN JUDEȚUL GORJ”, în vederea depunerii acestuia în cadrul 

Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de 

vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. 

2. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor bunuri mobile-

echipamente, ce revin Consiliului Județean Gorj, în calitate de membru asociat fondator al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, ca urmare a implementării 

proiectelor: “ Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 

intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, “ Extinderea dotării cu 

echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea 

Sud-Vest Oltenia” și “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în 

Regiunea Sud-Vest Oltenia”. 

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

De asemenea, a fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2022, 

acesta fiind votat cu 29 de voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU 

VEHICULE ELECTRICE ÎN JUDEȚUL GORJ”, în vederea depunerii acestuia în cadrul 

Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”.   

 

Discuții: Dat fiind faptul că încă nu a fost prezentat, Dl. consilier Olaru Sergiu-Mihail a 

solicitat Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul 

Serviciilor Publice de Salubrizare - ADIS Gorj,  care să conțină și raportul comisiei privind 
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criteriile care au stat la baza listei localităților propuse pentru instalarea stațiilor de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în Județul Gorj. 

 

2. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor bunuri mobile-

echipamente, ce revin Consiliului Județean Gorj, în calitate de membru asociat fondator al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, ca urmare a implementării 

proiectelor: “ Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții 

în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, “ Extinderea dotării cu echipamente a 

bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” 

și “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest 

Oltenia”. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”.   

 

 

 

Președintele  a declarat ședința extraordinară închisă. 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

 

            Întocmit, 

Florescu Manuela 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE,                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Cosmin-Mihai Popescu                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 


