
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Nr. 5589/24.04.2019 

 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 19.04.2019, 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 
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 al Județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Florescu Ciprian-Adrian, Prefect. 
Au lipsit motivat de la ședință consilierii județeni Neață Gheorghe și Orzan Gheorghe. 
 



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

administrative și achiziții publice; 
2. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice 

și al unităților sanitare preluate; 
3. Ungureanu Victoria - director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 
4. Blidea Mihaela – șef serviciu, Serviciul buget, situații financiare și sinteze; 
5. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 
6. Reprezentanți ai instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj; 
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: Hortopan 

Ramona-Cristina, Suță Denisa-Zenobia și Vasilescu Maria. 
 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 420 din data de 12.04.2019, a fost convocat 
Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj 

pe anul 2019; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.03.2019; 
3. Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine 

Județului Gorj pentru anul 2019 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-
Vest Oltenia; 

4. Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plății cotizației Consiliului 
Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale - Județul Gorj, la 
Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2019; 

5. Proiect hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2019 
și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, 
educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2019 
către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din României; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi 
Regulamentului de organizare şi  funcţionare ale Serviciului Public Judeţean 
SALVAMONT Gorj; 

8.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

9. Proiect de  hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ 
Teritoriale –Bâlteni, Bărbătești, Bustuchin; 
 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean 



de Urgență Târgu-Jiu; 
11. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu de organizare a concursurilor/examenelor 
de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție; 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării 
managementului exercitat în anul 2018 la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu 
Jiu. 
Diverse. 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului  Județean Gorj, pentru anul 2019. 
 

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (30 de voturi „pentru”).            
Domnul consilier județean Tănasie Cristinel nu a fost prezent în sală la momentul votului. 
          De asemenea, domnul Președintele propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de 
hotărâre de la punctul „Diverse”, dar și începerea ședinței cu punctul 13. În urma supunerii la 
vot a celor două propuneri, Consiliul Județean a votat în unanimitate (30 de voturi „pentru”). 
Domnul consilier județean Tănasie Cristinel nu a fost prezent în sală la momentul votului. 
   

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului  Județean Gorj, pentru anul 2019 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, 
dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice. 

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”).  Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (30 de voturi „pentru”).  Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (30 de voturi „pentru”).  Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (30 de voturi „pentru”).  Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tănasie Cristinel nu a fost 
prezent în sală la momentul votului. 
 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj 

pe anul 2019 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale şi vizat de Direcţia 
juridică, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice. 

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. 
 

 Discuții: 
            Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Cu privire la acest proiect de 
hotărâre, propunem, dacă există posibilitatea, să majorăm la Capitolul de cheltuieli și servicii 
ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu cu suma de 450 mii lei. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte: În ceea ce privește alocarea unor 
fonduri pentru funcționare, vom avea niște discuții pe viitor la legislația aplicată în domeniu cu 
privire la posibilitatea achitării de către Consiliul Județean a unor cheltuieli de natura serviciilor, 
adică achitarea utilităților. Vă promit că vom avea o discuție și, cu siguranță, dacă vom avea 
posibilitatea legală, vom interveni la rectificarea bugetului.  
 
           Amendamentul este supus la vot, iar votul Consiliului Județean este următorul: 6 voturi 
„pentru” (Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Chircu Sorin-
Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Păsărin Ovidiu-Dragoș) și 19 „împotrivă”. Nu au votat aleșii 



locali Banța Victor, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Iacobescu Marcel-Petrică, Tașcău Dorin-Dan 
și Drăgoi Ionuț-Dinu. Domnul consilier județean Tănasie Cristinel nu a fost prezent în sală la 
momentul votului. 
 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (24 de voturi „pentru”). Nu au votat aleșii locali Banța Victor, Grivei 
Gheorghe, Dragu Ion, Iacobescu Marcel-Petrică, Tașcău Dorin-Dan și Drăgoi Ionuț-Dinu. 
Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (24 de voturi „pentru”). Nu au votat aleșii locali Banța Victor, Grivei 
Gheorghe, Dragu Ion, Iacobescu Marcel-Petrică, Tașcău Dorin-Dan și Drăgoi Ionuț-Dinu. 
Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (24 de voturi „pentru”). Nu au votat aleșii locali Banța Victor, Grivei 
Gheorghe, Dragu Ion, Iacobescu Marcel-Petrică, Tașcău Dorin-Dan și Drăgoi Ionuț-Dinu. 
Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (24 de voturi „pentru”). Nu au votat aleșii locali Banța Victor, Grivei 
Gheorghe, Dragu Ion, Iacobescu Marcel-Petrică, Tașcău Dorin-Dan și Drăgoi Ionuț-Dinu. 
Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (24 de voturi „pentru”). Nu au votat aleșii locali Banța Victor, Grivei 
Gheorghe, Dragu Ion, Iacobescu Marcel-Petrică, Tașcău Dorin-Dan și Drăgoi Ionuț-Dinu. 
Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (24 de voturi „pentru”). Nu au votat aleșii locali Banța Victor, Grivei 
Gheorghe, Dragu Ion, Iacobescu Marcel-Petrică, Tașcău Dorin-Dan și Drăgoi Ionuț-Dinu. 
Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (24 de voturi „pentru”). Nu au votat aleșii locali Banța Victor, Grivei 
Gheorghe, Dragu Ion, Iacobescu Marcel-Petrică, Tașcău Dorin-Dan și Drăgoi Ionuț-Dinu. 
Domnul consilier județean Tănasie Cristinel nu a fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (24 de voturi „pentru”). Nu au votat aleșii locali Banța Victor, Grivei 
Gheorghe, Dragu Ion, Iacobescu Marcel-Petrică, Tașcău Dorin-Dan și Drăgoi Ionuț-Dinu. 
Domnul consilier județean Tănasie Cristinel nu a fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (24 de voturi „pentru”). Nu au votat aleșii locali Banța Victor, Grivei 
Gheorghe, Dragu Ion, Iacobescu Marcel-Petrică, Tașcău Dorin-Dan și Drăgoi Ionuț-Dinu. 
Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (24 de voturi „pentru”).  Nu au votat aleșii locali Banța Victor, Grivei Gheorghe, 



Dragu Ion, Iacobescu Marcel-Petrică, Tașcău Dorin-Dan și Drăgoi Ionuț-Dinu. Domnul consilier 
județean Tănasie Cristinel nu a fost prezent în sală la momentul votului. 
 

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 31.03.2019 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale şi vizat de Direcţia 
juridică, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice. 

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 (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (30 de voturi „pentru”).  Domnul consilier județean Tănasie Cristinel nu a fost 
prezent în sală la momentul votului. 
 
  Se trece la punctul III al ordinii de zi: 
  Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine 
Județului Gorj pentru anul 2019 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia 
 

 Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor şi 

relații externe, Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, 



proiecte și programe naționale şi Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 
achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 şi cooperare 

regională – 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”).  Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (30 de voturi „pentru”).  Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tănasie Cristinel nu a fost 
prezent în sală la momentul votului. 
  

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 
Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plății cotizației Consiliului 

Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale - Județul Gorj, la Ansamblul 
Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2019 

 
 Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor şi 

relații externe, Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, 
proiecte și programe naționale şi Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 
achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 şi cooperare 

regională – 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”).  Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (30 de voturi „pentru”).  Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tănasie Cristinel nu a fost 
prezent în sală la momentul votului. 
 
  Se trece la punctul V al ordinii de zi: 
  Proiect hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2019 
și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, 
turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor şi 

relații externe, Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, 
proiecte și programe naționale şi Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 
achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 (30 de voturi „pentru”).  Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (30 de voturi „pentru”).  Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (30 de voturi „pentru”).  Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tănasie Cristinel nu a fost 
prezent în sală la momentul votului. 
 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2019 

către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din României 
 
 Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor şi 

relații externe, Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, 
proiecte și programe naționale şi Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 
achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 şi cooperare 
regională – 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 (31 de voturi „pentru”).   
          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   
          Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

 
Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Judeţean 
SALVAMONT Gorj 

 
 Se prezintă Expunerea de motive. 
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 (31 de voturi „pentru”).   
          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   
          Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   
          Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 de voturi „pentru”).  
 
 
 



Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
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 (31 de voturi „pentru”).   
          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 de voturi „pentru”).  
 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 
Proiect de  hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ 
Teritoriale –Bâlteni, Bărbătești, Bustuchin 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 
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 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 (31 de voturi „pentru”).   
          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 de voturi „pentru”).  



 
Se trece la punctul X al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții public 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 (31 de voturi „pentru”).  
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).  
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).  
 
           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 de voturi „pentru”).  
 

 Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu de organizare a concursurilor/examenelor de 
ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții public 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 (31 de voturi „pentru”).  



Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).  
 
           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

 
Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării 

managementului exercitat în anul 2018 la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții public 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 (31 de voturi „pentru”).  
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).  
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).  
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).  
 
           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 de voturi „pentru”).  
 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  
 

  
         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier juridic, 

Gușiță Ramona Giorgiana 
 


