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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr.  21679/16.12.2022 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 12.12.2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare online a Consiliului 

Județean Gorj. 

            Se constată participarea a 27 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; 

- Berca Eduard-Marius; 

- Bordușanu Constantina-Anca; 

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Constantinescu Elena-Dana; 

- Drăgoi Ionuț;  

- Grivei Gheorge; 

- Hanu Dorin; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Niculescu Bogdan; 

- Olaru Sergiu-Mihail; 

- Orzan Gheorghe; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Șerban Vasilica; 

- Șoșoi Dumitru-Daniel; 

- Tănasie Cristinel; 

- Vasilescu Maria. 

 

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

județului. 

 

V. Nu au participat la ședință consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Davițoiu-Leșu Gheorghe, 

Pavel Nelu, Soare Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia și Tudor Antoniu. 
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VI. Invitați:  

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

achiziții publice și patrimoniu; 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

-Dna Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției și al 

unităților sanitare preluate; 

-Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

-Dna. Dina Ramona Giorgiana – consilier juridic, 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. 1255 din 08.12.2022: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor aferente proiectului "Elaborarea 

hărţilor de risc natural la alunecări de teren pentru un număr de 5 unităţi administrativ - 

teritoriale ale județului Gorj - comunele Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, Mușetești, Stejari, 

Turcinești” – componente ale Planului de Amenajarea Teritoriului Județean și / sau Zonal 

și a planurilor de risc natural la alunecări, detaliate în Planurile de Urbanism General și în 

Regulamentele Locale de Urbanism”  și declararea arealelor de risc la alunecări de teren; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

2022. 

4. Diverse. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 27 de voturi “pentru”.  

A fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 06.12.2022, acesta 

fiind aprobat cu 27 de voturi “pentru”. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor aferente proiectului "Elaborarea 

hărţilor de risc natural la alunecări de teren pentru un număr de 5 unităţi administrativ - 

teritoriale ale județului Gorj - comunele Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, Mușetești, Stejari, 

Turcinești” – componente ale Planului de Amenajarea Teritoriului Județean și / sau Zonal 

și a planurilor de risc natural la alunecări, detaliate în Planurile de Urbanism General și în 

Regulamentele Locale de Urbanism”  și declararea arealelor de risc la alunecări de teren 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 27 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 23 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au participat la vot dl. Președinte, Popescu Cosmin-Mihai și consilierii județeni 

dl. Grivei Gheorghe, dl. Drăgoi Ionuț-Dinu, dna. Vasilescu Maria.  

 

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

2022 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 25 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au participat la vot dl. Președinte, Popescu Cosmin-Mihai și dna. consilier 

județean Vasilescu Maria.  

 

Dl. Președinte a declarat ședința extraordinară închisă. 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

          PREȘEDINTE,                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Cosmin-Mihai Popescu                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

                     Întocmit, 

      Consilier juridic, 

Dina Ramona Giorgiana 

 


