
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 561/15.01.2019         

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 14.01.2019, 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: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

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 

  

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: Bucălăete Gheorghe și Vasilescu Maria. 

 

 

 



III. INVITAŢI: 

1. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice; 

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

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

3. Giurgiulescu Claudia – director executiv, Direcția managementul proiectelor și relații externe; 

4. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al 

unităților sanitare preluate; 

5. Gușiță Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

6. 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: Andrei Vasile-Liviu, 

Borcan Marius și  Prunariu Mihai-Octavian. 

Procesul verbal al ședinței din data de 18.12.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 50 din data de 11.01.2019, a fost convocat 

Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului 

”Impact social prin afaceri sustenabile” - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – 

A.P/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa 

într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie 

sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Eficientizarea planificării strategice la 

nivel organizațional” (EPSO) și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare 

finală a managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 

Târgu-Jiu, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor; 

Diverse.  

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al 

Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018. 

             Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul 

consilier județean Neață Gheorghe nu a fost prezent în sală la momentul votului. 

             De asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de la punctul „Diverse”, 

Consiliul Județean fiind de acord în unanimitate ( 30 de voturi „pentru”). 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul 

proiectului ”Impact social prin afaceri sustenabile” - Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020 – A.P/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa 

într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala 

de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă;  

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații 

externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 



naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Discuții: 

Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Cu privire la aceste asociații ,sugerez 

să avem anual un raport de activitate, ca să fim și noi informați, deoarece este vorba despre bani de la 

Consiliul Județean; aș dori să vedem și noi rezultatele acestor asocieri. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Vom prezenta un raport și cu aceste asocieri, 

precum și cu asociațiile care au primit finanțare de la Consiliul 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 (31 de voturi „pentru”).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Eficientizarea planificării strategice la 

nivel organizațional” (EPSO) și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații 

externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale și 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”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat.  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat. 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat. 



Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat. 

Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat. 

 

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

unanimitate (30 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare 

finală a managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 

Târgu-Jiu, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei juridice,  dezvoltarea capacității administrative 

și achiziții publice și al Serviciului resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare 

preluate. 

 

În vederea evaluării finale a managementului exercitat în perioada 2016 - 2018 la nivelul 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, domnul Milosteanu 

Gheorghe îi propune, ca reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj, pe următorii consilieri județeni: 

domnul Iacobescu Marcel-Petrișor – membru în Comisia de evaluare, iar pe domnul Coană Ion – membru 

în Comisia de soluționare contestațiilor. 

Totodata, pentru evaluarea finală a managementului exercitat la nivelul Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, domnul Tașcău Dorin-Dan face face următoarele propuneri din 

rândul aleșilor locali: domnul Borcan Marius- membru în Comisia de evaluare, iar doamna Hortopan 

Ramona-Cristina – membru în Comisia de soluționare a contestațiilor. 

Domnul consilier județean Milosteanu Gheorghe, membru în Comisia de validare a Consiliului 

Județean, propune înlocuirea a trei membri ai comisiei de mai sus, pe motivul că aceștia se numără 

printre persoanele propuse pentru evaluarea managementului la cele două unități de cultură menționate 

în proiectul de hotărâre supus dezbaterii.  

Așadar, s-a propus ca aleșii locali Iacobescu Marcel-Petrică, Borcan Marius și Coană Ion să fie 

înlocuiți cu următorii consilieri județeni: Păsărin Ovidiu-Dragoș, Pavel Nelu și Cilibiu Nicolae.  

În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord cu propunerea în unanimitate (31 

voturi „pentru”). 

În plus, sunt supuse votului secret cele patru propuneri pentru desemnarea componenței 

nominale a comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor, cu mențiunea că persoanele 

menționate nu vor participa la vot. 

În urma votului, Comisia de validare constată următorul rezultat:  

Iacobescu Marcel-Petrișor  

- voturi exprimate – 30 

- voturi „pentru” – 30 

- voturi „împotrivă” - 0 



Coană Ion 

- voturi exprimate – 30 

- voturi „pentru” – 30 

- voturi „împotrivă” – 0 

Borcan Marius 

- voturi exprimate – 30 

- voturi „pentru” – 30 

- voturi „împotrivă” - 0 

Hortopan Ramona-Cristina 

- voturi exprimate – 30 

- voturi „pentru” – 30 

- voturi „împotrivă” – 0 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Iacobescu Marcel-Petrișor, Coană 

Ion, Borcan Marius și Hortopan Ramona-Cristina.  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Iacobescu Marcel-Petrișor, Coană 

Ion, Borcan Marius și Hortopan Ramona-Cristina. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Iacobescu Marcel-Petrișor, Coană 

Ion, Borcan Marius și Hortopan Ramona-Cristina. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Iacobescu Marcel-Petrișor, Coană 

Ion, Borcan Marius și Hortopan Ramona-Cristina. 

 

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

unanimitate (27 voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Iacobescu Marcel-Petrișor, Coană Ion, 

Borcan Marius și Hortopan Ramona-Cristina. 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al 

Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2018 

 

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 (31 de voturi „pentru”).  

 Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  



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

unanimitate (31 voturi „pentru”).  

 

 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Ședința ordinară din această lună va avea loc 

în data de 31 ianuarie 2019.  

De asemenea, am rugămintea să participați astăzi, începând cu ora 18:00, la manifestările 

organizate în Piața Prefecturii, cu ocazia împlinirii celor 125 de ani de la nasterea Ecaterinei Teodoroiu.   

Vă mulțumesc! 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


