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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 16631/2021 

 

 

 

MINUTA 

 

Încheiată astăzi, 18.10.2021, la lucrările ședinței extraordinare, online, a Consiliului 

Județean Gorj. 

Se constată participarea a 30 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 Nicolae; 

- Drăghescu Aurel-Dragoș; 

- Giorgi Gabriel-Giorgian; 

- Grivei Gheorghe; 

- Hanu Dorin; 

- Istrate Mihai; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Negru Antonie-Marius; 

- Niculescu Bogdan; 

- Olaru Sergiu-Mihail; 

- Orzan Gheorghe; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Ștefan Constantin; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tănasie Cristinel. 

 

IV. Au absentat motivat de la ședință următorii consilieri județeni. 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe; 

- Pavel Nelu; 

 

V. A participat, potrivit atribuțiilor de serviciu, dl. Isuf Leontin, șef-serviciu, Direcția 

juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice. 
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VI. Invitați: 

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

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- Dl. Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții drumuri publice ți 

transport public județean; 

- 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. 

 

Dl. Popescu Mihai-Cosmin, Președintele Consiliului Județean Gorj: Având în 

vedere că este îndeplinită condiția privind cvorumul de ședință, respectiv participă 30 

de membri ai Consiliului Județean Gorj, din care 26, prin mijloace electronice, și 4 în 

sala de ședință (Popescu Cosmin-Mihai, Nichifor Gheorghe, Tașcău Dorin-Dan și 

Rușeț Ion), vă supun aprobării următoarea ordine de zi, în conformitate cu prevederile 

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 1169 din data de 14.10.2021: 

 

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

pe anul 2021. 

 

De asemenea, se supune aprobării suplimentarea ordinii de zi cu: 

 

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 

administrare temporară de către Consiliul Local Bărbătești, asupra unei suprafețe 

din drumul județean 661, cu excepția terenului aferent părții carosabile, aflat în 

proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj. 

 

Consiliul Județean a votat în unanimitate cu ordinea de zi, precum și suplimentarea 

acesteia cu proiectul de la punctul 2, cu 30 de voturi „pentru”.  

 

De asemenea, a fost supus aprobării procesul-verbal al ședinței din data de 29.09.2021, 

Consiliul Județean fiind de acord în unanimitate, cu 30 voturi “pentru”.  

 

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

bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 



3 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”. Nu au votat 

consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin, Soare Claudiu-Gabriel și Olaru 

Sergiu-Mihail. 

 

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru stabilirea 

unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară de către 

Consiliul Local Bărbătești, asupra unei suprafețe din drumul județean 661, cu 

excepția terenului aferent părții carosabile, aflat în proprietatea publică a județului 

Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj 

 

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 30 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 


