
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Nr. 2800/03.03.2020 

PROCES-VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 20.02.2020, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean 
Gorj, la care participă: 
 
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 
II. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE 
și DOMNUL MUJA NICOLAE. 
III. CONSILIERI JUDEȚENI: 
BORCAN MARIUS 
BUCĂLĂETE GHEORGHE  
CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 
CILIBIU NICOLAE 
COANĂ ION 
DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 
DRAGU ION 
DRĂGOI IONUȚ-DINU 
GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 
GRECI COSMIN 
GRIVEI GHEORGHE 
GROȘANU DAVID 
GRUESCU ION 
HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  
IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 
MILOSTEANU GHEORGHE 
MITESCU GHEORGHE 
NEAȚĂ GHEORGHE 
ORZAN GHEORGHE 
PAVEL NELU 
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 
PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 
TAȘCĂU DORIN-DAN 
TĂNASIE CRISTINEL 
 

De asemenea, a participat, conform atribuțiilor de servciu, domnul Marcău Costel, 
director executiv în cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții 
publice. 

Din partea Instituției Prefectului a fost prezent la ședință domnul Rujan Ion-Cristinel, 
Prefect. 
 
 
 



 
IV. INVITAŢI: 

1. Ungureanu Victoria - director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

2. Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 
publice și transport public județean; 

3. Giurgiulescu Claudia – director executiv, Direcția managementul proiectelor și relații 
externe;  

4. Bajmatără Cosmin - director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții, infrastructură 
drumuri publice și transport public județean; 

5. Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 
utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

7. Gușită Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative 
și achiziții publice; 

8. Despina Grofu – consilier, Direcția managementul proiectelor și relații externe; 
9. Reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 
10. Reprezentanți ai mass-media locală.    

 
Au lipsit motivat de la ședință consilierii județeni Andrei Vasile-Liviu, Fârță Dumitru, Hanu 

Dorin, Popa Valentin, Șuță Denisa-Zenobia și Vasilescu Maria. 
 
Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu 

Cosmin-Mihai. 
 
Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Borcan Marius, 

Bucălăete Cătălin și Iacobescu Marcel-Petrică. 
 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 430 din data de 14.02.2020, a fost convocat 
Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului  Județean Gorj pentru anul 
2020; 

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor 
de care beneficiază, potrivit legii, unele categorii de persoane evidențiate în 
structurile de protecție gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Gorj; 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetului local al Județului 
Gorj, înregistrat la data de 31.12.2019; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj 
pe anul 2020; 

5. Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine 
Județului Gorj pentru anul 2020 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-
Vest Oltenia; 



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2020 
către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din României; 

7. Proiect hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2020 
și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, 
educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj;  

8. Proiect 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; 

9. Diverse. 
 

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
  
            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 31.01.2020, acesta fiind aprobat cu 27 de voturi „pentru”.  
 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului  Județean Gorj pentru anul 2020 
 

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 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 (27 de voturi „pentru”).            
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
             Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”). 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (27 de voturi „pentru”).  

 
 



 
Se trece la punctul II al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor 

de care beneficiază, potrivit legii, unele categorii de persoane evidențiate în structurile de 
protecție gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 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 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 (27 de voturi „pentru”).            
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”). 
            Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”). 
            Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”). 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (27 de voturi „pentru”).  

  
Se trece la punctul III al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetului local al Județului 

Gorj, înregistrat la data de 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 Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”).            
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
 

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

pe anul 2020 
 

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 art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (22 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-
Mihai, Milosteanu Gheorghe, Greci Cosmin, Drăgoi Ionuț-Dinu și Grivei Gheorghe.            



            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (22 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-
Mihai, Milosteanu Gheorghe, Greci Cosmin, Drăgoi Ionuț-Dinu și Grivei Gheorghe.            
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (22 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-
Mihai, Milosteanu Gheorghe, Greci Cosmin, Drăgoi Ionuț-Dinu și Grivei Gheorghe.            
            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (22 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-
Mihai, Milosteanu Gheorghe, Greci Cosmin, Drăgoi Ionuț-Dinu și Grivei Gheorghe.            
            Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (22 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-
Mihai, Milosteanu Gheorghe, Greci Cosmin, Drăgoi Ionuț-Dinu și Grivei Gheorghe.            
            Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (22 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-
Mihai, Milosteanu Gheorghe, Greci Cosmin, Drăgoi Ionuț-Dinu și Grivei Gheorghe.            
            Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (22 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-
Mihai, Milosteanu Gheorghe, Greci Cosmin, Drăgoi Ionuț-Dinu și Grivei Gheorghe.            
            Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (22 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-
Mihai, Milosteanu Gheorghe, Greci Cosmin, Drăgoi Ionuț-Dinu și Grivei Gheorghe.  
            Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (22 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-
Mihai, Milosteanu Gheorghe, Greci Cosmin, Drăgoi Ionuț-Dinu și Grivei Gheorghe.            
 
  Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (22 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-Mihai, 
Milosteanu Gheorghe, Greci Cosmin, Drăgoi Ionuț-Dinu și Grivei Gheorghe.            
 
            Se trece la punctul V al ordinii de zi: 
            Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine 
Județului Gorj pentru anul 2020 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia 
 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor și 

relații externe, 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 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 (27 de voturi „pentru”).            
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2020 

către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din României 
 
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor și 

relații externe, 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 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 (27 de voturi „pentru”).            
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”). 
 
 Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (27 de voturi „pentru”). 
 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 
Proiect hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2020 

și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, 
turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj 

 
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
 
 



Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor și 
relații externe, 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 Proiectul de hotărâre. 
            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”).            
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”). 
 
 Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (27 de voturi „pentru”). 
 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 
Proiect 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 şi 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 (27 de voturi „pentru”).            
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 
în unanimitate (27 de voturi „pentru”). 
 
 Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (27 de voturi „pentru”). 



 
 

„Diverse” 
 
Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte: Aș dori să vă supun atenției faptul că va 

fi făcută o modificare în componența Consiliului de administrație al Societății Parc Industrial Gorj 
S.A. În prezent, în Consiliul de administrație sunt cooptați ca administratori interimari domnul 
Cîrțână Ion, funcționar public în cadrul Consiliului Județean Gorj, și domnul Groșanu Filimon. 
Având în vedere că mandatul administratorilor interimari este revocabil, prin esența sa, vă propun 
să acceptați, în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară, mandatarea reprezentanților 
Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor să decidă convocarea de îndată a Adunării 
Generale a Acționarilor S.C. Parc Industrial Gorj S.A. în vederea: 

-  revocării domnilor Cîrțână Ion și Groșanu Filimon din calitatea de administratori 
interimari în Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Gorj S.A; 

- numirea domnilor Gruescu Ion și Peștișanu Constantin, personal contractual în aparatul 
de specialitate al Consiliului Județean Gorj, în calitate de administratori interimari în Consiliul de 
administrație al S.C. Parc Industrial Gorj S.A, având în vedere și specializările pe care le dețin 
în domeniile juridic și economic, în concordanță cu structura de specialități a membrilor consiliilor 
de administrație ale întreprinderilor publice reglementată de OUG nr. 109/2011. 

     Consiliul de administrație al acestei întreprinderi își desfășoară activitatea în regim de 
interimat, consecință a imposibilității finalizării procedurilor legale de selecție a administratorilor, 
deși acestea au fost organizate în mod repetat, întrucât nu a existat un interes în depunerea de 
candidaturi. Vă mulțumesc! 

De asemenea, vă propun ca ședința ordinară să aibă loc vineri, în data de 28 februarie, 
ora 13:00 și permiteți-mi să îi urez „La mulți ani!” domnului consilier județean Mitescu Gheorghe. 
Vă mulțumesc! 
 

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

 
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 
 
  

 


