
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 16990/11.12.2018         

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 10.12.2018, 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 

și Prunariu Mihai-Octavian. 

 



III. INVITAŢI: 

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

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

2. Isuf Leontin – șef serviciu, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții 

publice; 

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

4. Florescu Liliana – Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale; 

5. Achim Florinel – Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe; 

6. Gușiță Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

7. 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: Hanu Dorin, Tașcă 

Dorin-Dan și Banța Victor. 

Procesul verbal al ședinței din data de 28.11.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 786 din data de 07.12.2018, 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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în 

anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru anul 2018, sumă repartizată Consiliului Județean Gorj 

prin Decizia nr. 16/06.12.2018 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Gorj; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul 2019, la nivelul Judeţului Gorj; 

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 (30 de voturi „pentru”).  

 

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 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 (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”).  

 

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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la 

dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor 

și municipiilor din județ, pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018, sumă repartizată 

Consiliului Județean Gorj prin Decizia nr. 16/06.12.2018 de către Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Gorj 

 

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 și de Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj. 

Discuții: 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Domnule Președinte și stimați colegi, am câteva 

observații de făcut și anume faptul că, per total, anul acesta Consililul Județean Gorj a repartizat către 

unitățile administativ-teritoriale mai putin de jumătate față de anut trecut. Acest lucru este rezultatul 

reformei fiscale, iar noi acum nu putem să cofinanțăm decât conform acestui proiect de hotărâre. Vreau 

să mai fac o observație: comunei Turburea i-a fost repartizată o sumă mai mare decât municipiului 

Târgu-Jiu, iar necesitatea cred că este mai mare la Târgu-Jiu. 

Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Domnule Președinte, împărțim sărăcia! 

3,6 de milioane de lei este o suma absolut ridicolă. Am constatat că cele două municipii și jumătate 

dintre primăriile conduse de primari liberali primesc 0 lei. Municipiul Motru și orașul Novaci primesc 0 

lei. Nu este, de altfel, prima data când jumătate dintre 21 de primării liberale primesc 0 lei. Și o sa va 

reamintesc ca și în ianuarie, din cotele defalcate, din cele 29 de primarii cu 0 lei, 14 erau liberale, 

inclusiv Motru și Novaci. Acum, din nou, 27 de primarii primesc 0 lei. Cele 2 municipii, cele 7 orașe și 

din cele 21 de primarii liberale, jumătate primesc 0 lei. Cred ca ar trebui sa oferiți niște explicații, în 

afara faptului ca înțelegem ca incompetenta acestui Guvern este motivul pentru care la aceasta 

rectificare, Gorjul primește 36 miliarde lei vechi. De ce aceleași primarii primesc de fiecare data 0 lei? 

Cele 3.6 milioane de lei nu ajung pentru plata salariilor, pentru continuarea investițiilor. Sunt multe 

primării care au restanțe la salarii. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Dacă nu mai sunt observații, voi răspunde mai 

întâi domnului Banța; așa cum știți, Codul fiscal și Legea bugetului de stat pe anul 2018 a prevăzut ca 

pentru acest an Consiliile Județene să repartizeze suma de 25 de lei x numărul de locuitori din județ, 

sumă pe care noi toți am votat-o sau n-am votat-o în ședința de Consiliu Județean din luna martie, 

atunci când s-a aprobat bugetul propriu general al Județului Gorj pe anul 2018. Cât despre problema 



ridicată de doamna consilier județean Șuță Denisa în ceea ce privește la plata salariilor de la primării, 

menționez că, potrivit legii,   Consiliul Județean are obligația să asigure partea de funcționare, niciodată 

nu vom putea interveni să plătim salarile restante ale unei unități administativ-teritoariale care nu a 

respectat legea.  

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis următoarele: 

20 de voturi „pentru” și 10 abțineri (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-

Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță 

Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis următoarele: 

20 de voturi „pentru” și 10 abțineri (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-

Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță 

Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). 

 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis următoarele: 20 

de voturi „pentru” și 10 abțineri (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-

Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță 

Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru 

anul 2019, la nivelul Judeţului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative și achiziții publice 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”).  

 

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

unanimitate (30 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 (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”).  

 

Se trece la punctul „Diverse”: 

 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Așa cum am stabilit, ședința ordinară va avea 

loc în data de 18 decembrie 2018.  

Totodată, în încheiere, vreau să îi urez „La mulți ani!” doamnei consilier județean Ramona 

Hortopan, multă sănătate și realizări pe toate planurile! 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 

 

 

 

 

  

 

 


