
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 1113/29.01.2018           

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 23.01.2018, 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 MUJA NICOLAE și 

NICHIFOR GHEORGHE. 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

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 

MILOSTEANU GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA  

 

Participă, conform legii, doamna Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretar al 

județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Florescu Ciprian-Adrian– Prefectul 

Județului Gorj. 



Au lipsit motivat de la ședință următorii aleși locali: Andrei Vasile-Liviu, Neață Gheorghe 

și Iacobescu Marcel-Petrică. 

 

III. INVITAŢI: 

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

administrative și achiziții publice; 

2. Florescu Liliana – șef serviciu, Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea 

servicilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale. 

3. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

4. Grofu Despina – consilier, Cabinetul Președintelui; 

5. Paloș Oana – consilier, Cabinetul Președintelui; 

6. 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, Șuță Denisa-Zenobia și Vasilescu Maria. 

Procesul verbal al ședinței din data de 28.12.2017 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 33 din data de 22.01.2018, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 

2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din 

cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă 

estimărilor pentru anii 2019, 2020 și 2021 și a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018 şi estimări 

pe anii 2019-2021; 

Diverse. 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei sume din excedentul anual al 

bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Județului Gorj, înregistrat 

la data de 31.12.2017; 

3. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate 

speciale. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (30 de voturi „pentru”).  

De asemenea, propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de 

la punctul „Diverse” a fost aprobată în unanimitate ( 30 de voturi „pentru”). 

 

 

 

 

 



Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 

comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 

2019, 2020 și 2021 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021; 

  

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția 

juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice. 

 

Discuții:  

Doamna Suță Denisa-Zenobia, consilier județean: Grupul de consilieri PNL nu va 

vota propunerea dumneavoastră, pentru că ați împărțit sumele în mod discreționar, în funcție 

de apartenența politică a primarilor, nefiind alte criterii. Dacă ținem cont de faptul că din cele 21 

de localități care sunt păstorite de primari liberali și care au, practic, în gospodărire 52% din 

cetățenii acestui județ, 14 dintre aceste primării au zero lei. Dacă dumneavoastră considerați că 

e corect ca din totalul repartizat, Municipiul Târgu-Jiu să primească doar 400 de mii, iar cel de-

al doilea municipiu din județ, Motru, să primească zero lei, înseamnă că noi nu vedem cu 

adevărat care sunt principiile în baza cărora ați alocat aceste sume. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 10 „împotrivă” (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, 

Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gârjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 10 „împotrivă” (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, 

Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gârjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 10 „împotrivă” (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, 

Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gârjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 10 „împotrivă” (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, 

Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gârjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 10 „împotrivă” (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, 

Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gârjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel). 



Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 10 „împotrivă” (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, 

Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gârjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel). 

Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 10 „împotrivă” (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, 

Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gârjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel). 

Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 10 „împotrivă” (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, 

Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gârjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel). 

Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 10 „împotrivă” (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, 

Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gârjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel). 

 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis 

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 10 „împotrivă” (Banța Victor, Chircu Sorin-Constantin, 

Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gârjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragos, Șuță Denisa-Zenobia și Tănasie Cristinel). 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind repartizarea unei sume din excedentul anual al 

bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Județului Gorj, înregistrat la 

data de 31.12.2017 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția 

juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice. 

 

Discuții:  

Domnul Banța Victor, consilier județean: Nu este prima dată când se întamplă acest 

lucru în sedințele de consiliu județean și anume faptul că proiectele de hotărâre de la ședințele 

extraordinare le primim pe ultima sută de metri. Așadar, vreau să o rog pe doamna Secretar al 

județului să facă în așa fel încât să avem în timp util transmise aceste proiecte. 

 

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”).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).  

 



Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate 

speciale. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Autoritatea Judeţeană de 

Transport . 

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”).  

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).  

 

 Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi „pentru”).  

 

Discuții: 

Domnul Păsărin Ovidiu-Dragos, consilier județean: Am fost surprins să aflu despre 

subiectul dezbatut și în mass-media legat de casieria de la APAREGIO folosită pe post de 

apartament și vă solicit să ni se prezinte și nouă o situație de către reprezentantul UAT- Județul 

Gorj în societatea APAREGIO. 

Domnul Nelu Pavel, consilier județean: Vă rugăm să ne sprijiniți cu privire la situația 

de la Coleus, atât domnul Președinte al Consiliului Județean Gorj, cât și domnul Prefect.  

Domnul Borcan Marius, consilier județean: Am fost duminică în Coleus și chiar se 

plângeau oamenii că li se fură hainele și că au probleme. Eu nu cred că este costul prea mare 

pentru montarea unui sistem de supraveghere video. Dumnealor spuneau că pot plăti acest 

sistem din chiria pe care o încasează primăria.  

Domnul Nichifor Gheorghe, vicepreședinte: Vreau să vă mulțumesc pentru 

participarea la evenimentele din data de 15 ianuarie și am bucuria să vă invit la evenimentul 

organizat în Piața Prefecturii, cu ocazia zilei de 24 ianuarie. La ora 17:00 va avea loc un 

spectacol susținut de artiștii Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, iar la ora 18:00 

va fi evocarea istorică.  

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 



 


