
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. 581/14.01.2021 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 18.12.2020, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Gorj 

Se constată participarea a 32 de membri ai Consiliului Județean, respectiv: 

 

I. Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai; 

II. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe; 

III. Consilierii județeni: 

- Berca Eduard-Marius; 

- Bordușanu Constantina-Anca; 

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Constantinescu Elena-Dana; 

- Davițoiu Nicolae; 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe; 

- Drăghescu Aurel-Dragoș; 

- Giorgi Gabriel-Giorgian; 

- Grivei Gheorghe; 

- Hanu Dorin; 

- Iacobescu Marcel-Petrică; 

- Istrate Mihai; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian; 

- Mitescu Gheorghe; 

- Negru Antonie-Marius; 

- Niculescu Bogdan; 

- Pavel Nelu; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Popescu Iulian-Vasile; 

- Prunariu Mihai-Octavian; 

- Rujan Ion-Cristinel; 

- Rușeț Ion; 

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Ștefan Constantin; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tașcău Dorin-Dan; 

- Tănasie Cristinel; 

 

IV. Nu a participat la ședință consilierul județean Hortopan Alexandru-Liviu. 



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

al județului Gorj. 

 

VI. Invitați: 

- Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

- Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean; 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;  

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

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- Gușiță Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

- Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

- Ciochină Ion – manager, Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu – comuna 

Runcu; 

- Bratu Olimpia – manager, Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj; 

- Popescu Camelia – reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj; 

Ședința s-a desfășurat în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu 

respectarea măsurilor obligatorii de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2. 

 

Astfel, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1179 din data de 11.12.2020, 

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

 

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

pe anul 2020; 

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

judeţului Gorj  înregistrată la data de 10.12.2020 şi preliminată până la finele anului 

2020; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1.117/04.12.2020 a Președintelui 

Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife pentru anul fiscal 2021, la 

nivelul Județului Gorj; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru 

anul 2021, la nivelul Județului Gorj; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea emiterii în 

regim de urgență, în termen de până la 7 zile lucrătoare, a autorizațiilor de construire, 

precum și a cuantumului taxei de urgență;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului dedicat „Anului Tudor 

Vladimirescu”; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus 



spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020,  Axa prioritară 9-Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate 

de COVID-19, „Obiectivul specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Gorj nr. 122 din 04.09.2020; 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Echipei 

Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra 

copiilor, violenței în familie și exploatării în familie; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții si 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor 

sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/2017; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

12. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 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; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj; 

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 

67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, județul Gorj”; 

15. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind reprezentarea UAT - 

Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în 

domeniul serviciilor publice de salubrizare „ADIS” Gorj; 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj 

în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu 

– comuna Runcu. 

Diverse 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 17 

din 31.01.2020 privind aprobarea planului de lucru pe anul 2020 pentru proiectul 

„CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente 

acestuia; 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încetării calității de 

asociat a UAT - Județul Gorj în cadrul Asociației Clubul Sportiv PANDURII-

LIGNITUL Tg-Jiu; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea gradului de utilizare a 

internetului în activitatea educațională a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu Jiu”, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operaţional 

Competitivitate (POC), Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 

(TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - 

Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare,  e-incluziune, e-

cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a 



Internetului, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii 

TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune,  e-sănătate și e-cultură - 

SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE; 

20.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat și a Listelor  de  

investiții  prioritare  pentru infrastructura de  alimentare  cu  apă, colectare si  tratare  

ape  uzate  în cadrul  PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ; 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

23. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen, prin demisie, a funcției de 

vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj exercitate de către domnul Ion-Cristinel 

Rujan; 

24. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj. 

 

Lucrările ședinței au fost conduse de Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. 

Cosmin-Mihai Popescu. 

 S-a supus aprobării Consiliului Județean ordinea de zi a ședinței ordinare, aceasta fiind 

aprobată cu 31 voturi „pentru. Domnul Prunariu Mihai-Octavian a votat „împotrivă”.  

  

 De asemenea, s-a supus aprobării suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâri 

de la punctul „Diverse”, aceasta fiind aprobată cu 32 voturi „pentru”.  

 

 Se propune schimbarea ordinii pct. 21 care să devină pct. 1 și pct. 3 care să devină pct. 

2. În urma supunerii la vot, au rezultat 31 voturi „pentru și un vot „împotrivă” (Prunariu 

Mihai-Octavian). 

 

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

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este 

supus aprobării Consiliului Județean procesul-verbal al ședinței din data de 02.12.2020, 

acesta fiind aprobat cu 31 voturi „pentru”. Domnul Prunariu Mihai-Octavian a votat 

„împotrivă”. 

 

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

Master Planului actualizat și a Listelor  de  investiții  prioritare  pentru infrastructura 

de  alimentare  cu  apă, colectare si  tratare  ape  uzate  în cadrul  PROIECTULUI 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ 

ÎN JUDEȚUL GORJ 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 21 voturi “pentru”. S-au abținut de la vot consilierii județeni 

Berca Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, Grivei Gheorghe, Iacobescu 

Marcel-Petrică, Mitescu Gheorghe, Popescu Constantin, Popescu Iulian-Vasile, Soare 



Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel. Domnul Călinoiu Ion nu a 

votat. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 21 voturi “pentru”. S-au abținut de la vot consilierii județeni 

Berca Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, Grivei Gheorghe, Iacobescu 

Marcel-Petrică, Mitescu Gheorghe, Popescu Constantin, Popescu Iulian-Vasile, Soare 

Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel. Domnul Călinoiu Ion nu a 

votat. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 21 voturi “pentru”. S-au abținut de la vot consilierii județeni 

Berca Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, Grivei Gheorghe, Iacobescu 

Marcel-Petrică, Mitescu Gheorghe, Popescu Constantin, Popescu Iulian-Vasile, Soare 

Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel. Domnul Călinoiu Ion nu a 

votat. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 21 voturi “pentru”. S-au abținut de la 

vot consilierii județeni Berca Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, Grivei 

Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Mitescu Gheorghe, Popescu Constantin, Popescu 

Iulian-Vasile, Soare Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel. 

Domnul Călinoiu Ion nu a votat. 

 

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind validarea 

Dispoziției nr. 1.117/04.12.2020 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în 

temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai.  

- Art. 4 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat domnul Popescu Cosmin-Mihai.  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat domnul 

Popescu Cosmin-Mihai.   

 

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

bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat: Popescu Cosmin-Mihai, 

Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin, Niculescu Bogdan și Soare Claudiu-Gabriel. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat: Popescu Cosmin-Mihai, 

Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin, Niculescu Bogdan și Soare Claudiu-Gabriel. 



- Art. 3 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat: Popescu Cosmin-Mihai, 

Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin, Niculescu Bogdan și Soare Claudiu-Gabriel. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat: Popescu Cosmin-Mihai, 

Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin, Niculescu Bogdan și Soare Claudiu-Gabriel. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat: Popescu Cosmin-Mihai, 

Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin, Niculescu Bogdan și Soare Claudiu-Gabriel. 

- Art. 6 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat: Popescu Cosmin-Mihai, 

Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin, Niculescu Bogdan și Soare Claudiu-Gabriel. 

- Art. 7 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat: Popescu Cosmin-Mihai, 

Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin, Niculescu Bogdan și Soare Claudiu-Gabriel. 

- Art. 8 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat: Popescu Cosmin-Mihai, 

Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin, Niculescu Bogdan și Soare Claudiu-Gabriel. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat: 

Popescu Cosmin-Mihai, Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin, Niculescu Bogdan și 

Soare Claudiu-Gabriel. 

 

4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj  înregistrată la data de 

10.12.2020 şi preliminată până la finele anului 2020 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

5. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

unor taxe și tarife pentru anul fiscal 2021, la nivelul Județului Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Amendament: 

Domnul Călinoiu Ion, consilier județean, solicită ca prețurile din anexele proiectului de 

hotărâre să fie exprimate în lei, la cursul BNR din ziua respectivă. 

Amendamentul este supus la vot și adoptat cu 32 voturi „pentru”. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 6 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 



- Art. 7 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 8 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 9 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 10 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 11 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 12 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

6. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2021, la nivelul Județului Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Observații: 

Domnul Berca Eduard-Marius, consilier județean, solicită să se aducă la cunoștință și 

consilierilor județeni când se supune procedura dezbaterii publice a proiectului de 

hotărâre. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

7. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea emiterii în regim de urgență, în termen de până 

la 7 zile lucrătoare, a autorizațiilor de construire, precum și a cuantumului taxei de 

urgență 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

8. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu” 

 

Observații: 

Domnul consilier județean Popescu Iulian-Vasile precizează faptul că ar trebui să se 

profite de acest eveniment pentru a face un subiect de știre națională și ar fi bine să se 



concentreze atenția pe evenimente de acest gen, care ar putea reprezenta un interes la 

nivel cel puțin național, luând în calcul chiar o colaborare cu specialiști care au organizat 

manifestări de mare impact, cum ar fi evenimente culturale importante din Sibiu sau 

Timișoara. În cazul acestor evenimente ar trebui pus accentul mai mult pe vânzare, pe 

marketing, urmând ca apoi că se discute despre precizia istorică; este necesară 

colaborarea cu oameni care să știe să vândă astfel de evenimente, toate acestea cu scopul 

de a realiza lucruri la un nivel cât mai înalt. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte, precizează că domnul Popescu Iulian este 

așteptat oricând cu un proiect de hotărâre pentru găsi soluții pentru orice propunere 

formulată. 

Domnul Nichifor Gheorghe, Vicepreședinte, face mențiunea că nu toate acțiunile legate 

de „Anul Tudor Vladimirescu” au fost prinse în proiectul de hotărâre, întrucât unele 

dintre ele se vor regăsi în Agenda culturală care va fi supusă aprobării autorității 

deliberative la începutul anului 2021 și, prin urmare, propunerile se pot concretiza. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean, menționează că în urmă cu câteva luni a 

fost inițiat acest proiect de hotărâre și a fost stabilit un plan de acțiune cu activitățile 

care urmează să se desfășoare la 1 ianuarie 2021, dar, din păcate, ceea ce s-a propus nu 

s-a realizat. A fost propusă amenajarea drumului județean 671 Apa Neagră-Padeș-

Cloșani-Valea Mare, dar nu s-a asfaltat niciun kilometru de drum, s-a avut ca obiectiv 

amenajarea Casei Tudor Vladimirescu din Vladimir, dar fără succes, s-a propus 

reabilitarea parcului Tudor Vladimirescu, dar nu s-a realizat, s-a stabilit să se facă ceva 

în legătură cu Cula de la Glogova, dar nu s-a făcut nimic, deși a început să plouă în 

această clădire, drept pentru care, se solicită să se ia legătura cu Primăria Glogova pentru 

a salva cula din localitatea respectivă. De asemenea, cu privire la programul de acțiuni 

dedicate „Anului Tudor Vladimirescu” domnul consilier județean consideră că acesta 

trebuie îmbunătățit, deoarece evenimentul menționat este unul de o mare importanță 

istorică și culturală. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte, afirmă că în bugetul anului 2020 au fost 

prevăzute anumite sume pentru execuția proiectului tehnic pentru drumul ce leagă Apa 

Neagră de Valea Mare. În urmă cu câteva luni acest drum a fost aprobat prin Ordin al 

ministrului dezvoltării regionale și va fi finalizat printr-o procedură de achiziție care va 

fi demarată de Compania Națională de Investiții. Totodată, în luna iulie a acestui an, a 

fost introdus ca obiectiv și reabilitarea Culei de la Glogova.  

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

 

 



 

9. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind modificarea 

și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind 

aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa prioritară 9-

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

„Obiectivul specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 122 din 

04.09.2020 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Observații: 

Domnul consilier județean Popescu Iulian-Vasile vine cu rugăminte către domnul 

Președinte să prezinte detaliat situația legată de finanțarea unei secții din containere 

pentru ATI. 

Domnul Președinte, precizează că prin acest proiect se propune majorarea bugetului 

proiectului, la partea de cheltuieli neeligibile, cu suma totală de 3.000 lei, proiect ce se 

află în licitație publică, data limită de depunere a ofertelor finale fiind 21 ianuarie, și 

vizează achiziționarea de echipamente și aparatură medicală, după cum urmează:  

- Paturi terapie intensivă electrice cu saltea antiescară pasivă – 25 buc.; 

- Saltea antiescară activă –  13 buc.; 

- Monitor funcții vitale cu suport de prindere –  41buc.; 

- Monitor funcții vitale cu trepied – 4 buc.; 

- Ventilator mecanic – 26 buc.; 

- Laringoscop cu fibră optică – 20 buc; 

- Aspirator chirurgical – 25.; 

- Injectomat – 74 buc.; 

- Infuzomat – 17 buc.; 

- Ecograf cu 3 sonde – 2 buc.; 

- Aparat radiologie mobil – 3 buc.; 

- Videolaringoscop – 8 buc.; 

- EKG cu 12 canale – 8 buc.; 

- Izoletă cu presiune negativă pentru transport pe targă – 5 buc.; 

- Cort modular – 1 buc.; 

- Cort pentru decontaminare – 1 buc.; 

- Stație centrală monitorizare – 2 buc. 

Domnul consilier județean Soare Claudiu-Gabriel menționează că în ședința de 

Consiliu Medical, care a fost convocată cu 20 de minute înainte, acest lucru s-a dezbătut 

rapid și nu crede că ceea ce s-a discutat acolo a fost pe înțelesul tuturor și, din păcate, 

multe lucruri se fac fără o analiză concretă care să satisfacă nevoile fiecărei specializări 

medicale. 

 

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

 

- Art. I a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Niculescu 

Bogdan și Soare Claudiu-Gabriel. 



- Art. II a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Niculescu 

Bogdan și Soare Claudiu-Gabriel. 

- Art. III a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Niculescu 

Bogdan și Soare Claudiu-Gabriel. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Nu au votat 

consilierii județeni Niculescu Bogdan și Soare Claudiu-Gabriel. 

 

10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind actualizarea 

componenței nominale a Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței asupra copiilor, violenței în familie și exploatării în 

familie 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

11. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a 

capacităților de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 152/2017 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

12. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 



 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

13. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean 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. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

14. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind modificarea 

Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

15. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum 

judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-

Cloşani-Valea Mare, județul Gorj” 

 



Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

          Observație: 

Domnul Călinoiu Ion precizează că având în vedere discuțiile purtate pe marginea 

proiectului privind „Anul Tudor Vladimirescu” atât în plen, cât și în comisia de 

specialitate, cu amendamentul domnului consilier județean Grivei Gheorghe, dar și 

faptul că drumul județean în cauză traversează comuna Padeș, unde va avea loc un mare 

eveniment, se propune ca reabilitarea acestui tronson de drum să fie prinsă în bugetul 

propriu al județului pe anul 2021. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte, dă asigurări că, după aflarea răspunsului 

Companiei Naționale de Investiții și al Ministerului Dezvoltării, se va face tot ceea ce 

este necesar pentru reabilitarea acestui tronson de drum. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

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

unor măsuri privind reprezentarea UAT - Județul Gorj în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul serviciilor publice de 

salubrizare „ADIS” Gorj; 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat domnul Președinte Popescu 

Cosmin-Mihai. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat domnul Președinte Popescu 

Cosmin-Mihai. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat domnul Președinte Popescu 

Cosmin-Mihai. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat domnul 

Președinte Popescu Cosmin-Mihai. 

 

17. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului 

de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu – comuna Runcu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 



În vederea desemnării reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de 

administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu – comuna Runcu, 

domnul Președinte propune ca membru titular pe consilierul județean Bucălăete 

Gheorghe și ca membru supleant pe consilierul județean Berca Eduard-Marius. 

De asemenea, sunt propuși pentru Comisia de gestionare a procedurii de votare 

consilierii județeni Negru Antonie-Marius, Iacobescu Marcel-Petrică, Rușeț Ion, Ișfan 

Ion și Istrate Mihai. Propunerea privind componența comisiei este supusă la vot și 

aprobată în unanimitate (32 voturi „pentru”). 

  

După încheierea votului secret, se constată următorul rezultat: Bucălăete Gheorghe – 32 

voturi „pentru” și Berca Eduard-Marius – 32 voturi „pentru”. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Bucălăete 

Gheorghe și Berca Eduard-Marius. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Bucălăete 

Gheorghe și Berca Eduard-Marius. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Bucălăete 

Gheorghe și Berca Eduard-Marius. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Nu au votat 

consilierii județeni Bucălăete Gheorghe și Berca Eduard-Marius. 

 

 

18. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea planului 

de lucru pe anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-

2020” şi a cheltuielilor aferente acestuia 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. I a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. II a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. III a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

19. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind stabilirea 

unor măsuri în vederea încetării calității de asociat a UAT - Județul Gorj în cadrul 

Asociației Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile, cu excepția avizului Comisiei 

pentru tineret, sport, turism, care a fost nefavorabil. 

            



            Observații: 

Domnul consilier județean Prunariu Mihai-Octavian menționează că, deși are caracter 

consultativ, votul Comisiei pentru tineret, sport, turism este nefavorabil și solicită 

domnului Președinte să nu transfere responsabilitatea dumnealui în calitate de membru 

AGA asupra întregului Consiliu Județean și să fugă de responsabilitatea problemelor de 

la Pandurii. Acesta mai atrage atenția și asupra faptului că, în conformitate cu Legea 

26/2006, dacă există mai puțin de trei membri asociați, Clubul se poate dizolva, iar în 

acest caz există posibilitatea ca și creditorii să se îndrepte legal împotriva Consiliului 

Județean Gorj. 

Domnul consilier județean Rușeț Ion precizează că, având în vedere avizul nefavorabil 

al comisiei de specialitate, domnul Președinte, în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre,  ar trebui să ofere mai multe detalii Consiliului Județean în legătură cu acest 

subiect, mai ales că Raportul de specialitate al Direcției juridice a fost foarte subțire iar 

situația legată de Pandurii este ca o sabie cu două tăișuri. În al doilea rând, pe rolul 

Înaltei Curți de Casație și Justiție este recursul în care în două instanțe, respectiv 

Tribunalul Gorj și Curtea de Apel, Consiliul a fost obligat la plata unor sume 

reprezentând cotizațiile restante. Fiind în faza de recurs și având în vedere că două 

entități deja s-au retras, respectiv Consiliul Local Târgu-Jiu și Complexul Energetic 

Oltenia, se pune problema dacă această retragere nu pune într-o situație nefavorabilă 

creditorii clubului și din acest motiv trebuie dezbătută foarte serios această problemă. 

Ar fi fost oportună retragerea în 2017, nu acum, când există un litigiu.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte, menționează că fundamentul inițierii 

proiectului de hotărâre îl reprezintă faptul că de 3 ani de zile Consiliul Județean Gorj nu 

își mai plătește obligațiile statutare în cadrul Asociației, aderarea făcută in 2013 se 

referea doar la finanțarea Clubului de copii și juniori. Din 2017 acesta nu a mai fost 

finanțat, având în vedere starea de insolvență, precum și tensiunile din cadrul Clubului, 

dar s-au găsit soluții cu privire la transport, cazare, asigurarea unor mese.  

Domnul consilier județean Prunariu Mihai-Octavian întreabă de ce nu a fost schimbată 

conducerea Clubului și de ce se pasează responsabilitatea către Consiliului Județean. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte, răspunde că din momentul intrării în 

insolvență, atribuțiile au fost preluate de Adunarea Generală a Creditorilor. 

Domnul consilier județean Popescu Iulian-Vasile face mențiunea că aceleași discuții le-

a avut și pe perioada când a făcut parte din Consiliul de supraveghere  al CEO și a avut 

ocazia să analizeze mai multe documente. Susține, totodată, că Raportul de specialitate 

al Direcției juridice nu este detaliat și propune să se prezinte riscurile de a se retrage și 

de a rămâne în continuare Consiliul Județean Gorj asociat la Asociației Clubul Sportiv 

PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte, precizează cu riscul este același cu cel din 

2013, când Consiliul Județean a aderat. 

Domnul consilier județean Rujan Ion-Cristinel menționează că este foarte clar că 

aderarea la o asociație de orice tip implică o obligație pe care, în principiu, ti-o asumi. 

Dacă există obligații pentru Consiliul Județean, acestea vor exista într-un proces la Înalta 

Curte și dacă ieșim, și dacă nu ieșim. Nu au legătură cele două. Acel proces se judecă 

pentru ceea ce a fost în trecut și nu mai există o motivație pentru a rămâne asociat din 

moment ce acolo este o imposibilitate de a se desfășura activitatea cuprinsă în statut și 



Clubul este distrus din punct de vedere economic, este in stare de insolvență și toate 

celelalte entități s-au retras. 

Domnul Marcău Costel, director executiv în cadrul Direcției juridice, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice, precizează că domnul consilier județean 

Rușeț Ion are dreptate, pentru că nu s-a făcut referire în Raportul de specialitate la acele 

hotărâri judecătorești și retragerea din Asociație are un caracter distinct fașă de acele 

obligații. Limitele aderării au fost clar stabilite prin hotărârea din 2013, participarea, 

prin credite bugetare, la finanțarea acestor tipuri de asociații este limitată la anumite 

programe cu o destinație specială și exactă. Au fost hotărâri judecătorești, au fost situații 

în care administratorii Clubului nu au fost interesați de cheltuirea sumelor pe care 

Consiliul Județean le-a alocat; contractele de finanțare au fost executate 

necorespunzător, depersonalizarea acestor sume determinând susținerea acestui proiect 

de hotărâre. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 20 voturi “pentru”. Au votat împotrivă consilierii județeni Berca 

Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-

Petrică, Mitescu Gheorghe, Popescu Constantin, Popescu Iulian-Vasile, Soare Claudiu-

Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, Prunariu Mihai-Octavian și Ișfan Ion. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 20 voturi “pentru”. Au votat împotrivă consilierii județeni Berca 

Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-

Petrică, Mitescu Gheorghe, Popescu Constantin, Popescu Iulian-Vasile, Soare Claudiu-

Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, Prunariu Mihai-Octavian și Ișfan Ion. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 20 voturi “pentru”. Au votat împotrivă consilierii județeni Berca 

Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-

Petrică, Mitescu Gheorghe, Popescu Constantin, Popescu Iulian-Vasile, Soare Claudiu-

Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, Prunariu Mihai-Octavian și Ișfan Ion. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 20 voturi “pentru”. Au votat împotrivă 

consilierii județeni Berca Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, Grivei 

Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Mitescu Gheorghe, Popescu Constantin, Popescu 

Iulian-Vasile, Soare Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, Prunariu 

Mihai-Octavian și Ișfan Ion. 

 

20. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

proiectului „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională 

a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”, propus spre finanțare prin 

intermediul Programului Operaţional Competitivitate (POC), Axa prioritară 2 - 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-

guvernare, e-învăţare,  e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - 

Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-

incluziune,  e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 



Observație: 

Domnul consilier județean Popescu Iulian-Vasile precizează că programul Call s-a 

deschis pe 2 noiembrie, ghidul prevede condiția primul venit primul servit și acest 

proiect va fi depus cu întârziere, drept pentru care propune ca următoarele proiecte să 

fie depuse mai devreme pentru risca să se piardă finanțarea. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

21. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor 

Vladimirescu” - comuna Runcu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

22. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Popa 

Valentin, Soare Claudiu-Gabriel, Niculescu Bogdan. Consilierul județean Rușeț Ion s-a 

abținut la vot. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Popa 

Valentin, Soare Claudiu-Gabriel, Niculescu Bogdan. Consilierul județean Rușeț Ion s-a 

abținut la vot. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Popa 

Valentin, Soare Claudiu-Gabriel, Niculescu Bogdan. Consilierul județean Rușeț Ion s-a 

abținut la vot. 



- Art. 4 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Popa 

Valentin, Soare Claudiu-Gabriel, Niculescu Bogdan. Consilierul județean Rușeț Ion s-a 

abținut la vot. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat 

consilierii județeni Popa Valentin, Soare Claudiu-Gabriel, Niculescu Bogdan. 

Consilierul județean Rușeț Ion s-a abținut la vot. 

 

23. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind încetarea 

înainte de termen, prin demisie, a funcției de vicepreședinte al Consiliului Județean 

Gorj exercitate de către domnul Ion-Cristinel Rujan 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat consilierul județean Rujan Ion-

Cristinel. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat consilierul județean Rujan Ion-

Cristinel. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat consilierul județean Rujan Ion-

Cristinel. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat consilierul județean Rujan Ion-

Cristinel. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat 

consilierul județean Rujan Ion-Cristinel. 

 

 

24. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind alegerea 

vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj este propus domnul 

consilier județean Tașcău Dorin-Dan. 

 

În vederea alegerii vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj, prin vot secret, pentru 

Comisia de gestionare a procedurii de votare sunt desemnați consilierii județeni Negru 

Antonie-Marius, Iacobescu Marcel-Petrică, Rușeț Ion, Ișfan Ion și Istrate Mihai.  

  

După încheierea votului secret, se constată următorul rezultat: Tașcău Dorin-Dan – 23  

voturi „pentru” și 8 împotrivă”. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. 



- Art. 2 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. 

 

Ordinea de zi a fost epuizată și domnul președinte a declarat ședința ordinară închisă. 

 

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 

 

 

 


