
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Nr. 4061/26.03.2019         
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 21.03.2019, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj, la care 
participă: 
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 
II. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL MUJA NICOLAE.  
III. CONSILIERI JUDEȚENI: 
ANDREI VASILE-LIVIU 
BANȚA VICTOR 
BORCAN MARIUS 
BUCĂLĂETE GHEORGHE  
CILIBIU NICOLAE 
CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 
COANĂ ION 
DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 
DRAGU ION 
DRĂGOI IONUȚ-DINU 
FÂRȚĂ DUMITRU 
GÎRGOABĂ VASILE-GABRIEL 
GRECI COSMIN 
GRIVEI GHEORGHE 
GROȘANU DAVID 
GRUESCU ION  
HANU DORIN 
IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 
MILOSTEANU GHEORGHE 
NEAȚĂ GHEORGHE 
ORZAN GHEORGHE 
PAVEL NELU   
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 
POPA VALENTIN 
PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 
ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 
TAȘCĂU DORIN-DAN. 
TĂNASIE CRISTINEL 
VASILESCU MARIA 
 

De asemenea, participă, conform atribuțiilor de serviciu, domnul Isuf Leontin, șef serviciu în 
cadrul Direcției Juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice, fiind prezent în locul 
doamnei Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretar al Județului, care a lipsit motivat. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Subprefect Arjoca Sorin. 
Au lipsit motivat de la ședință următorii aleși locali: Nichifor Gheorghe și Hortopan Ramona-

Cristina.  
 



 
 

III. INVITAŢI: 
1. Ungureanu Victoria - director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 
2. Blidea Mihaela – șef serviciu, Serviciul buget, situații financiare și sinteze; 
3. Liliana Florescu – șef serviciu, Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 
4. Gușiță Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

  
Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai 

Popescu.  
Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Pavel Nelu, Greci 

Cosmin și Iacobescu Marcel-Petrică. 
Procesul verbal al ședinței din data de 12.03.2019 a fost aprobat tacit. 

 
În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 356 din data de 19.03.2019, a fost convocat 

Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la art. 
6 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cumulată cu suma corespunzătoare 
cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, încasată anterior publicării acestei legi, către bugetele locale ale comunelor, orașelor 
și municipiilor, în completarea veniturilor proprii, pentru asigurarea unui buget de funcționare și 
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 7 la legea bugetului de 
stat pe anul 2019. 
Diverse 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019, din excedentul 
bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2018. 

             Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (31 de voturi „pentru”).  
          De asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre de la punctul 
„Diverse”, votându-se în unanimitate (31 de voturi „pentru”).  
 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la 

art. 6 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cumulată cu suma corespunzătoare cotei 
de 18,5%, prevăzută la art. 32 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
încasată anterior publicării acestei legi, către bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, în 
completarea veniturilor proprii, pentru asigurarea unui buget de funcționare și repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, prevăzute în anexa nr. 7 la legea bugetului de stat pe anul 2019 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității 
administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 
 



Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (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 voturi „pentru”).  

 
DIVERSE: 
Se trece la punctul II al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării sumei utilizate în anul 2019, din excedentul 

bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2018 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 
achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


