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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 2562/2022 

 

 

MINUTA 

 

Încheiată astăzi, 11.02.2022, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj. 

 

Se constată participarea a 31 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: 

- Berca Eduard-Marius; 

- Bordușanu Constantina-Anca; 

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Constantinescu Elena-Dana; 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe; 

- Drăghescu Aurel-Dragoș; 

- Giorgi Gabriel-Giorgian; 

- Grivei Gheorghe; 

- Hanu Dorin; 

- Istrate Mihai; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Niculescu Bogdan; 

- Negru Antonie-Marius; 

- Olaru Sergiu-Mihail; 

- Orzan Gheorghe; 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Ștefan Constantin; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Tănasie Cristinel. 

 

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

Drirecției jurdice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice. 

 

V. Invitați: 

 

- Dna. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice 

și al unităților sanitare preluate; 
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-Dna. Gușiță Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

- Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT. 

 

În contextul măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, s-a 

stabilit ca ședința să se desfășoare online, conform Procedurii aprobate prin Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020. 

 

Consilierilor județeni li s-a prezentat propunerea cu privire la modul de desfășurare a ședinței 

și nu au formulat obiecțiuni. 

 

La ședință participă 31 de membri ai Consiliului Județean Gorj din care 5, prezenți în sala de 

ședință (dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Tașcău Dorin-Dan, dl. Olaru 

Sergiu-Mihail, dl. Orzan Gheorghe). 

 

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. 270 din data de 08.02.2022: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Digitalizarea serviciilor medicale aflate 

în competenta Consiliului Judetean Gorj”, cod SMIS 154780, ce va fi depus spre finanțare 

prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA), 

Axa prioritară 1- Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare 

pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, 

Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în 

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, propus spre finanțare prin intermediul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa prioritară 9 - Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 

- Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 apel de proiecte: 

POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care 

utilizează fluide medicale, Cod SMIS 153076. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului 

exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj. 

 
Supuse la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 31 voturi “pentru”. 
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De asemenea, a fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței din data de 31.01.2022, acesta 

fiind votat în unanimitate, cu 31 de voturi „pentru”.  

 

1. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

proiectului „Digitalizarea serviciilor medicale aflate în competenta Consiliului Judetean 

Gorj”, cod SMIS 154780, ce va fi depus spre finanțare prin intermediul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA), Axa prioritară 1- 

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la 

nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul Specific 

2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii 

județeni Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. 

 

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, 

propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020,  Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 apel de proiecte: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri 

spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Cod SMIS 153076 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii 

județeni Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. 

 

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

rezultatului evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului 

de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

 

 

 



4 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. 

 

Ordinea de zi a fost epuizată și domnul Președinte a declarat ședința extraordinară închisă. 

 

   

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 


