
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 12160/17.09.2018         

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 17.09.2018, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

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

II. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, 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 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION  

HANU DORIN 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA 

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

NELU PAVEL   

ORZAN GHEORGHE 

PĂSĂRIUN 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 Florescu Ciprian-Adrian, Prefect. 



Au lipsit motivat de la ședință următorii aleși locali: Nichifor Gheorghe, Andrei Vasile-

Liviu, Greci Cosmin, și Vasilescu Maria. 

 

III. INVITAŢI: 

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

administrative și achiziții publice; 

2. Giurgiulescu Claudia - director executiv, Direcția managementul proiectelor şi relaţii 

externe; 

3. Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean; 

4. Trotea Maria Luminița – consilier, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

5. Jerca Nicoleta – consilier, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale;  

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: Banța Victor, 

Davițoiu-Leșu Gheorghe și Bucălăete Gheorghe. 

Procesul verbal al ședinței din data de 24.08.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 538 din data de 14.09.2018, 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 aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de 

proiect; 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Reabilitare sistem rutier pe 

DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-

Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj” și a cheltuielilor legate 

de proiect; 

4. Diverse. 

 

           Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (26 de voturi „pentru”).  

Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii consilieri județeni: Pavel Nelu, Șuță 

Denisa-Zenobia și Iacobescu Marcel-Petrică.  

 

 

 

 

 



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 către 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 (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (28 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort 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 (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (28 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Reabilitare sistem rutier pe 

DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-Motru-

Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 
Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Domnule președinte, eu știu că acest 

drum județean nu s-a realizat conform programului impus și vreau să știu ce măsuri s-au luat, 

dacă s-au perceput penalități sau au fost luate măsuri cu privire la acordarea altor contracte. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Au fost aplicate prevederile contractului, 

în sensul calculării penalițăților și reținerea acestora. 

 

 

 

 



Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). 

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”).  

 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


