
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 1050/23.01.2020 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 16.12.2019, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 

II. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL MUJA NICOLAE ȘI 

DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE. 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS 

BUCĂLĂETE GHEORGHE  

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

CILIBIU NICOLAE 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FÂRȚĂ DUMITRU 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION 

HANU DORIN 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

POPA VALENTIN 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

 

De asemenea, participă, conform legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, 

Secretar General al Județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Rujan Ion-Cristinel, Prefect. 



 

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

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

și al unităților sanitare preluate; 

6. Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Serviciul pentru transport public județean și activități 

suport;  

7. Gușită Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

8. Ciochină Ion - manager, Spitalul de Pneumoftizioligie „Tudor Vladimirescu” – comuna 

Runcu; 

9. Vienescu Dumitru – manager, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

10. Reprezentanți ai mass-media locală.    

 

Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu 

Cosmin-Mihai. 

 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Orzan Gheorghe și Coană Ion. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1053 din data de 10.12.2019, a fost 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj înregistrată la data de 10.12.2019 şi preliminată până la 31.12.2019; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe si tarife pentru anul fiscal 2020, la 

nivelul Județului Gorj; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul 2020, la nivelul Județului Gorj; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale 

din Județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADIA” Gorj; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții, 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Judeţean 
SALVAMONT Gorj, precum și a Componenței nominale a formațiilor SALVAMONT şi 
a echipei GORJ - SALVASPEO din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT 
Gorj; 



7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj 
,,Alexandru Ștefulescu”; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

9. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea 
ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – Runcu; 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform 

rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț 

public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate, la nivel județean; 

11. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membri în Consiliul de 

administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a reprezentanților 

Consiliului Județean Gorj; 

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj 

în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

Diverse. 

13. 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; 

14. Proiect de hotărâre privind 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. 

 

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

            Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică face următoarele precizări: 

Domnule Președinte, grupul de consilieri ai Partidului Național Liberal, în baza prevederilor 

articolului 135 aliniatul 6, coroborat cu articolul 182 din Codul administrativ, vă solicită 

amânarea proiectelor de hotărâre de la punctele 11 și 12 de pe ordinea de zi până în luna 

ianuarie. Vă mulțumesc!  

 

          Domnul Președinte supune la vot aprobarea amendamentului făcut, acesta fiind votat în 

unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

 

           De asemenea, domnul Președintele propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de 

hotărâre de la punctul „Diverse”. În urma supunerii la vot a acestei propuneri, Consiliul 

Județean a votat în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

 

           Înainte de a dezbate și vota proiectele înscrise pe ordinea de zi, aleșii locali care s-ar 

afla într-un eventual conflict de interese anunță la ce proiecte nu vor vota, astfel: domnul 

Popescu Mihai-Cosmin nu participă la dezbaterea și la votarea proiectului de hotărâre de la 



punctul 1, domnul Milosteanu Gheorghe - punctele 1 și 13, domnul Grivei Gheorghe - punctele 

1 și 13, domnul Banța Victor - punctele 1 și 13, Dragu Ion – punctul 8.  

  

            În conformitate cu prevederile art. 138 alin (15) și art. 182 alin (4) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, este supus aprobării Consiliului Județean procesul-verbal 

al ședinței din data de 28.11.2019, acesta fiind aprobat cu 33 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 2019 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcţia juridică, 

dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz  

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

           Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu votează domnul Popescu Cosmin-Mihai, 

Președinte, și consilierii județeni Milosteanu Gheorghe, Grivei Gheorghe și Banța Victor.            

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu votează domnul Popescu Cosmin-Mihai, 

Președinte, și consilierii județeni Milosteanu Gheorghe, Grivei Gheorghe și Banța Victor.  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu votează domnul Popescu Cosmin-Mihai, 

Președinte, și consilierii județeni Milosteanu Gheorghe, Grivei Gheorghe și Banța Victor.  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu votează domnul Popescu Cosmin-Mihai, 

Președinte, și consilierii județeni Milosteanu Gheorghe, Grivei Gheorghe și Banța Victor.  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu votează domnul Popescu Cosmin-Mihai, 

Președinte, și consilierii județeni Milosteanu Gheorghe, Grivei Gheorghe și Banța Victor.  

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu votează domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte, și 

consilierii județeni Milosteanu Gheorghe, Grivei Gheorghe și Banța Victor.  

 

 

 

 



Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj înregistrată la data de 10.12.2019 şi preliminată până la 31.12.2019 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcţia juridică, 

dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă articolul unic al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe si tarife pentru anul fiscal 2020, 

la nivelul Județului Gorj 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură, drumuri publice și transport public județean, Direcţia juridică, dezvoltarea 

capacităţii administrative și achiziții publice și Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, 

evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 



Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

 

            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

            Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

            Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

            Se prezintă art. 10 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

            Se prezintă art. 11 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

            Se prezintă art. 12 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

 

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

unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul 2020, la nivelul Județului Gorj 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

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

Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 



Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

 

            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).            

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

  Domnul Banța Victor, consilier județean: Referitor la acest proiect de hotărâre, sunt 

interesat, poate și colegii mei, ca în urma punerii în aplicare a unor astfel de hotărâri, pe durata 

unui an, să aflăm care este impactul asupra bugetelor, comunicarea taxelor, eventual prețurile, 

situație pe care Direcția Agricolă sau alți colegi ar trebui să o prezinte. Vă mulțumesc! 

        

  Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale 

din Județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADIA” Gorj 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

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

Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri – aviz 

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).            

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  



 

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

unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

        

  Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

  Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții, 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Judeţean 

SALVAMONT Gorj, precum și a Componenței nominale a formațiilor SALVAMONT şi a 

echipei GORJ - SALVASPEO din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj 

 

 Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și 

al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism – aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).            

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

          

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

unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

           Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

           Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean 

Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și 

al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 



Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

 

             Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).            

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

    

           Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

           Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și 

al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul consilier județean Dragu Ion.  

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul consilier județean Dragu Ion.  

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul consilier județean Dragu Ion.  

 

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul consilier județean Dragu Ion. 

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în 

vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului 

de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – Runcu 

 

 Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 



Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și 

al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).            

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

           Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

           Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform 

rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, a 

traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate, la nivel județean 

 

 Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Serviciul transport public județean și 

activități suport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri – aviz 

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).           

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

  



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

unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

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 

 

 Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și 

al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

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”). Nu au votat consilierii județeni Milosteanu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe și Banța Victor. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Milosteanu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe și Banța Victor. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Milosteanu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe și Banța Victor. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Milosteanu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe și Banța Victor.  

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Milosteanu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe și Banța Victor. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Milosteanu Gheorghe, Grivei 

Gheorghe și Banța Victor. 

 

 

 

 

 



 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind 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 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit 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 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare 

regională – aviz favorabil. 

 

             Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).            

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

Discuții: 

Domnul Nichifor Gheorghe, Vicepreședinte: Stimați colegi, v-am făcut cunoscut 

programul manifestărilor prilejuite de evenimentele din decembrie 1989. Mulți dintre noi își 

amintesc că în urmă cu exact 30 de ani, în noaptea de 16 spre 17 decembrie, soarta României 

se schimba, motiv pentru care noi nu putem să ieșim din atmosfera generală, care organizează 

acțiuni de omagiu și de recunoștință pentru cei care s-au sacrificat atunci. Am gândit acțiunile 

de duminica viitoare pe trei paliere: primul este cel care va avea în centrul atenției prezența 

noastră, a tuturor consilierilor județeni, aici, în sala Maură, unde la ora 10:00 vom organiza o 

activitate scurtă, finalizată cu acordarea de medalii comemorative urmașilor celor care au murit 

în decembrie 1989. La ora 11:00 vom coborî în Piața Prefecturii, unde se va derula 

ceremonialul civil, militar și religios, se vor depune coroane și jerbe și unde va avea loc parada 

militară, de data aceasta cu o semnificație emoțională aparte. Și, în sfârșit, la ora 12:00 se vor 

depune coroane și jerbe la monumentele care s-au înălțat aici, pe teritoriul Municipiului Târgu-

Jiu, menționate și în programul pe care vi l-am pus la dispoziție. Rugămintea noastră este să 

participăm la aceste manifestări. Vă mulțumesc frumos! 



 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Vă mulțumesc și eu! Toate acestea 

fiind spuse, ședința s-a încheiat și rămâne să ne vedem duminică. 

 

În completarea prezentului proces-verbal atașăm înregistrarea audio-video a ședinței 

ordinare. 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

  

         PREȘEDINTE,                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier juridic, 

Gușiță Ramona Giorgiana 

 

  

 


