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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. 8138/2021 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 23.04.2021, 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. Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Tașcău Dorin-

Dan. 

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; 

- Hortopan Alexandru-Liviu; 

- Istrate Mihai; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian; 

- Mitescu Gheorghe; 

- Negru Antonie-Marius; 

- Niculescu Bogdan; 

- Orzan Gheorghe; 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Prunariu Mihai-Octavian; 

- Rușeț Ion; 

- Ștefan Constantin (a participat la ședință prin mijloace electronice); 

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tănasie Cristinel. 
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IV. A participat, potrivit legii, doamna Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretar general 

al județului. 

 

V. Invitați: 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

și transport public județean; 

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

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean; 

- Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse-umane, managementul funcției publice 

și al unităților sanitare preluate; 

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

administrative și achiziții publice; 

- Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

- Porumbel Gheorghe – manager, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” 

Târgu-Jiu; 

- 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. 611 din data de 16.04.2021, 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al 

Județului Gorj înregistrată la data de 31.03.2021; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor 

sociale a județului Gorj pentru perioada 2021-2025 și a Planului Operațional pentru 

implementarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj 

pentru perioada 2021-2025; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2021; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 

2021 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților culturale, 

educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT 

GORJ 2021-2025” şi a cheltuielilor aferente planului de acțiune pentru perioada 

01.05.2021-31.12.2021; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine 

Județului Gorj pentru anul 2021 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-

Vest Oltenia; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2021 

către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plății cotizației Consiliului 

Judeţean Gorj, în numele Unității  Administrativ Teritoriale - Județul Gorj, la 

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru perioada 2020-2021; 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2021; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 45 

din 26.03.2021 privind aprobarea participării Județului Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociației 

de Promovare și Dezvoltare Durabilă Gorj; 

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

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație 

al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj; 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților delegat de 

Consiliul Județean Gorj în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări 

de Sănătate; 

14. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 

31.12.2021, precum și pentru aprobarea tarifelor de călătorie, aferente operării 

serviciului; 

15. Proiect de hotărâre privind retragerea licenței de traseu aferentă traseului nr. 051 

Târgu-Jiu – Târgu Cărbunești – Lihulești și de încetare a Contractului de delegare 

a gestiunii serviciului public rutier de transport persoane prin curse regulate, în 

județul Gorj, nr. 13761/21.10.2020 încheiat cu operatorul de transport S.C. Zorlihu 

S.R.L.. 

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” din care un vot online (domnul Ștefan Constantin). 

Domnul consilier județean Prunariu Mihai-Octavian nu a fost prezent în sală la 

momentul votului. 

  

De asemenea, s-a propus suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâri de la 

punctul „DIVERSE”, aceasta fiind aprobată cu 31 voturi „pentru” din care un vot 

online (domnul Ștefan Constantin). Domnul consilier județean Prunariu Mihai-

Octavian nu a fost prezent în sală la momentul votului. 

 

DIVERSE 

16. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna  Bustuchin; 

17. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Samarinești; 

18. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Urdari; 

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

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

182/18.12.2020 privind aprobarea Programului dedicat „Anului Tudor 

Vladimirescu”, cu modificările și completările ulterioare. 
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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 26.03.2021, 

acesta fiind aprobat cu 31 voturi „pentru” din care un vot online (domnul Ștefan 

Constantin). Domnul consilier județean Prunariu Mihai-Octavian nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

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

execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de 

31.03.2021 

 

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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. 

 

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

Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru perioada 

2021-2025 și a Planului Operațional pentru implementarea Strategiei județene de 

dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru perioada 2021-2025 

 

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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. 

 

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

Planului anual de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Județului Gorj pentru anul 2021 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. 

 

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

Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2021 și a Programului propriu anual  

pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice 

implementate de Consiliul 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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. 

 

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

proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025” şi a cheltuielilor 

aferente planului de acțiune pentru perioada 01.05.2021-31.12.2021 

 

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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 
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- Art. 4 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. 

 

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

cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2021 către 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

 

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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. 

 

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

cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2021 către Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România 

 

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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. 

 

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

cuantumului şi plății cotizației Consiliului Judeţean Gorj, în numele Unității  

Administrativ Teritoriale - Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), 

pentru perioada 2020-2021 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost prezent în sală la momentul votului dl. Vicepreședinte Tașcău 

Dorin-Dan. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost prezent în sală la momentul votului dl. Vicepreședinte Tașcău 

Dorin-Dan. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. Nu a fost prezent în sală la momentul votului 

dl. Vicepreședinte Tașcău Dorin-Dan. 

 

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

bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021 

 

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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Grivei Gheorghe, dl. Niculescu 

Bogdan și dl. Soare Claudiu-Gabriel. Nu a fost prezent în sală la momentul votului dl. 

Vicepreședinte Tașcău Dorin-Dan. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Grivei Gheorghe, dl. Niculescu 

Bogdan și dl. Soare Claudiu-Gabriel. Nu a fost prezent în sală la momentul votului dl. 

Vicepreședinte Tașcău Dorin-Dan. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Grivei Gheorghe, dl. Niculescu 

Bogdan și dl. Soare Claudiu-Gabriel. Nu a fost prezent în sală la momentul votului dl. 

Vicepreședinte Tașcău Dorin-Dan. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Grivei Gheorghe, dl. Niculescu 

Bogdan și dl. Soare Claudiu-Gabriel. Nu a fost prezent în sală la momentul votului dl. 

Vicepreședinte Tașcău Dorin-Dan. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Grivei Gheorghe, dl. Niculescu 

Bogdan și dl. Soare Claudiu-Gabriel.  

- Art. 6 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Grivei Gheorghe, dl. Niculescu 

Bogdan și dl. Soare Claudiu-Gabriel.  

- Art. 7 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Grivei Gheorghe, dl. Niculescu 

Bogdan și dl. Soare Claudiu-Gabriel. 
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- Art. 8 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Grivei Gheorghe, dl. Niculescu 

Bogdan și dl. Soare Claudiu-Gabriel.  

- Art. 9 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Grivei Gheorghe, dl. Niculescu 

Bogdan și dl. Soare Claudiu-Gabriel.  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. Nu au votat dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. 

Grivei Gheorghe, dl. Niculescu Bogdan și dl. Soare Claudiu-Gabriel. 

 

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

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 45 din 26.03.2021 privind aprobarea 

participării Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – 

membru fondator, la constituirea Asociației de Promovare și Dezvoltare Durabilă 

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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 6 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 7 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

- Art. 8 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. 

 

11. 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. 
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel 

și Popa Valentin. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel 

și Popa Valentin 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel 

și Popa Valentin 

- Art. 4 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel 

și Popa Valentin 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. Nu au votat consilierii județeni Niculescu 

Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. 

 

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

unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a 

Județului Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Având în vedere necesitatea aplicării procedurii de vot secret la art. 1 din proiectul de 

hotărâre menționat, se fac propuneri pentru constituirea Comisiei de gestionare a 

procedurii de votare, după cum urmează: 

 

- Grupul PSD îi nominalizează pe dl. Negru Antonie-Marius; 

- Grupul PNL îi nominalizează pe dl. Popescu Constantin 

- Grupul PMP îi nominalizează pe dl. Rușeț Ion; 

- Grupul ProRomânia îi nominalizează pe dl. Ișfan Ion. 

 

În vederea desemnării, prin vot secret, a unui membru în Consiliul de Administrație al 

Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj, se fac următoarele propuneri: 

grupul PNL îi propune pe dl. consilier județean Berca Eduard-Marius, iar grupul PMP 

pe Davițoiu-Leșu Gheorghe. Nu au existat alte propuneri. 

 

În urma votului secret, Comisia de gestionare a procedurii de votare constată următorul 

rezultat:  

 

           - Berca Eduar-Marius – voturi valabil exprimate – 29,  voturi „pentru” – 10 și voturi 

”împotrivă” – 19. 

 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe – voturi valabil exprimate – 29,  voturi „pentru” – 19 și voturi 

”împotrivă” – 10. 
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat consilierii județeni Davițoiu-Leșu Gheorghe și Berca Eduard-

Marius. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat consilierii județeni Davițoiu-Leșu Gheorghe și Berca Eduard-

Marius. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu au votat consilierii județeni Davițoiu-Leșu Gheorghe și Berca Eduard-

Marius. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. Nu au votat consilierii județeni Davițoiu-Leșu 

Gheorghe și Berca Eduard-Marius. 

 

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

reprezentantului asiguraților delegat de Consiliul Județean Gorj în Adunarea 

reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În vederea desemnării reprezentantului asiguraților delegat de Consiliul Județean Gorj 

în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dna consilier 

județean Șuță Denisa-Zenobia îl propune pe dl. consilier județean Hortopan Alexandru-

Liviu. Nu au existat alte propuneri. 

 

În urma votului secret, Comisia de gestionare a procedurii de votare constată următorul 

rezultat:  

 

-  Hortopan Alexandru-Liviu – voturi valabil exprimate – 31,  voturi „pentru” – 30 și 

voturi ”împotrivă” – 1 . 

       

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 32 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice.  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice.  
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14. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru atribuirea 

directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, 

pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021, precum și pentru aprobarea 

tarifelor de călătorie, aferente operării serviciului 

 

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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice.  Nu a fost în sală la momentul votului domnul 

consilier județean Davițoiu-Leșu Gheorghe. 

 

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

licenței de traseu aferentă traseului nr. 051 Târgu-Jiu – Târgu Cărbunești – Lihulești 

și de încetare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public rutier de 

transport persoane prin curse regulate, în județul Gorj, nr. 13761/21.10.2020 încheiat 

cu operatorul de transport S.C. Zorlihu S.R.L. 

 

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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 
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- Art. 3 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 6 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice.  Nu a fost în sală la momentul votului domnul 

consilier județean Davițoiu-Leșu Gheorghe. 

 

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

Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna  Bustuchin 

 

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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

 

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice.  Nu a fost în sală la momentul votului domnul 

consilier județean Davițoiu-Leșu Gheorghe. 

 

17. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru avizarea 

Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Samarinești 

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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 
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- Art. 2 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului domnul consilier județean Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

 

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice.  Nu a fost în sală la momentul votului domnul 

consilier județean Davițoiu-Leșu Gheorghe. 

 

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

Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Urdari 

 

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” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău Dorin-Dan, dl. Davițoiu-

Leșu Gheorghe, dl. Prunariu Mihai-Octavian și dna. Bordușanu Constantina-Anca. 

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău Dorin-Dan, dl. Davițoiu-

Leșu Gheorghe, dl. Prunariu Mihai-Octavian și dna. Bordușanu Constantina-Anca. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău 

Dorin-Dan, dl. Davițoiu-Leșu Gheorghe, dl. Prunariu Mihai-Octavian și dna. Bordușanu 

Constantina-Anca. 

 

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

Statului de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 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 30 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău Dorin-Dan și dl. Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău Dorin-Dan și dl. Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău Dorin-Dan și dl. Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău Dorin-Dan și dl. Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 
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- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău 

Dorin-Dan, dl. Davițoiu-Leșu Gheorghe. 

 

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

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 182/18.12.2020 privind aprobarea 

Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”, 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 30 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău Dorin-Dan și dl. Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău Dorin-Dan și dl. Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău Dorin-Dan și dl. Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru” din care un vot a fost exprimat prin mijloace 

electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău Dorin-Dan și dl. Davițoiu-

Leșu Gheorghe. 

 

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru” din care un vot a 

fost exprimat prin mijloace electronice. Nu a fost în sală la momentul votului dl. Tașcău 

Dorin-Dan, dl. Davițoiu-Leșu Gheorghe. 

 

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 

 

 



15 
 

 


