
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 9883/25.07.2018 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 24.07.2018, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care 

participă: 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 

II. VICEPREȘEDINTELECONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL MUJA NICOLAE. 

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 

NEAȚĂ GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

 

De asemenea, participă, conform legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, 

Secretar al Județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul subprefect Arjoca Sorin. 

    

III. INVITAŢI: 

1. Giurgiulescu Claudia - director executiv, Direcția managementul proiectelor şi relaţii 

externe; 



2. Isuf Leontin – șef serviciu, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice; 

3. Mihaela Blidea – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

și al unităților sanitare preluate; 

5. Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Serviciul pentru transport public județean și activități 

suport; 

6. Diaconescu Laurențiu Claudiu - director, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj; 

7. Pungan Marian – director, Societatea Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A.; 

8. Bratu Olimpia – director, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj; 

9. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

10. 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, Dragu Ion și Gîrjoabă Vasile-Gabriel. 

Procesul verbal al ședinței din data de 25.06.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 373 din data de 17.07.2018, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului 

Gorj pe anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.06.2018; 

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

aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene 

,,Christian Tell” Gorj; 

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

de Urgență Târgu-Jiu; 

6. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Diaconescu Laurențiu-Claudiu în 

funcția publică de conducere de director general la Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei, Statului de 

funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de 

furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

152/07.09.2017; 

8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui 

membru în Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial 

Gorj” – Bumbești-Jiu; 



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Transparență, etică și 

integritate”, cod SMIS 116766, și a cheltuielilor legate de implementarea 

acestuia; 

10. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse 

regulate speciale. 

11. Diverse 

 

  Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (31 de voturi „pentru”). 

 

           De asemenea, se propune ca ordinea de zi a ședinței să înceapă cu proiectul de 

hotărâre de la punctul IX, propunerea votându-se în unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Transparență, etică și 

integritate”, cod SMIS 116766, și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor şi 

relații externe, Direcția 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 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”).  

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). 

         Se prezintă art. 7 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”).  

 

 



Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2018 

 

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 Direcţia juridică, 

dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice din cadrul 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 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 (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”).  

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). 

         Se prezintă art. 6 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”).  

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2018 

 

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 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 (31 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj 

 

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 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”).  

  

 Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

 Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene 

,,Christian Tell” Gorj 

 

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”). 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul V 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 voturi „pentru”).  

 

 

 



Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind numirea domnului Diaconescu Laurențiu-Claudiu în 

funcția publică de conducere de director general la Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

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 

nefavorabil. 

 

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 voturi „pentru”).  

       

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei, Statului de 

funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor 

sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/07.09.2017 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

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 

nefavorabil. 

 

 

 



Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și 

Milosteanu Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și 

Milosteanu Gheorghe.  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și 

Milosteanu Gheorghe.  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și 

Milosteanu Gheorghe.      

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și 

Milosteanu Gheorghe.       

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”). Nu au votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și Milosteanu 

Gheorghe.       

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:  

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui 

membru în Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” – 

Bumbești-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice din cadrul 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 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 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 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul X 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 al Direcţiei tehnice, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

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 (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”).  

 

 Discuții: 

 Domnul Banța Victor, consilier județean: Domnule Președinte, stiamți colegi, după 

cum bine știți consilierii PNL au solicitat în ședințele anterioare un raport financiar de la 

APAREGIO și vă mulțumesc că ni l-ați pus la dispoziție, dar este numai pentru anul 2017. 

Vreau să vă spun că pentru a vedea situația clară de la această societate este necesară o 

evidență începând cu anul 2015. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Nu am nimic împotrivă. Vom vedea 

care sunt condițiile si le voi solicita colegilor mei și rapoartele financiare ale anilor 2015 și 

primul semestru al anului 2018. 

 Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Constat că la DGASPC Gorj s-a 

intrat în normalitate, îi urez succes domnului Diaconescu și sper să realizeze ceea ce și-a 

propus. Referitor la APAREGIO, eu vă solicitasem un raport financiar de acolo, pentru că 

apăruse pe vremea aceea în presă problema cu casieria de la această societate. Acolo sunt 

niste probleme, chestiuni legate de management; vorbim și despre o problemă destul de 

serioasă privind poluarea cu dejecții a Jiului.  

 Așadar, am solicitat acel raport pentru a constata că situația pe zi ce trece este tot mai 

proastă. 

 Domnul Prunariu Mihai-Octavian, consilier județean: Văd că în aproape fiecare 

ședință de Consiliu Județean se modifică Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu. Nu mi se pare în regulă și am două întrebări: ori facem 



posturi după persoane, ori conducerea de acolo nu are o prognoză referitoare la Statul de 

funcții și la Organigrama acestei unități? Și încă o dată rog ca atunci când se discută 

probleme referitoare la instituțiile din subordinea Consiliului Județean, să fie prezenți și 

managerii acestor unități. 

 Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Domnul Capotă a fost prezent la 

ședințele de comisii și a dat toate explicațiile necesare. 

 Domnul Davițoiu-Leșu Gheorghe, consilier județean: Domnule Președinte, aș avea 

și eu propunere: în condițiile în care 37% din populația tării este branșată la gaze și în 

condițiile în care există conductă până la Novaci, aș dori să știu dacă există posibilitatea 

racordării la gaze a locuitorilor din Novaci, Baia de Fier și Polovragi, pentru a iniția un proiect 

de hotărâre în acest sens.  

 Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Am avut o discuție de principiu cu 

deținătorul conductei și, într-adevăr, această conductă este neutilizată în prezent; se discută 

condițiile unui branșament din stația de la Cojani până la limita care merge spre Novaci, la 

Bengești-Ciocadia. Aștept de la dumnealui toate datele tehnice pentru a vedea starea acestei 

conducte, care are o vechime de peste 12 ani de neutilizare, și costurile reale ale acestui 

branșament. Vă voi pune la dispoziție datele tehnice cu situația din acest moment.  

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Domnule Președinte, aș dori să 

discutăm și despre problema de la IDP Gorj. Am văzut în presa locală că sunt foarte multe 

probleme și că o parte din angajații de la această societate vor să intre în greva foamei. Nu 

trebuie să uităm că societatea este a Consiliului Județean Gorj, iar noi nu trebuie să fim 

indiferenți. Eu și colegii mei am solicitat în nenumărate rânduri o situație financiară de la IDP. 

Chiar domnul Florică ne-a spus că nu este obligat să ne transmită situația de la societatea 

respectivă, fapt care contravine legii. Menționez că la articolul 42 din Legea nr. 393/2004 este 

prevăzut faptul că „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile 

publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea 

corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra 

problemelor de interes local”.   

Așadar, cred că ce se întamplă la IDP Gorj reprezintă o problemă de interes local și 

cred că are obligația să ne prezinte urgent situația sociatății respective.  

De asemenea, aș dori ca la ședința ordinară din luna august a anului curent să ni se 

prezinte și care este strategia Consiliului Județean privind viitorul acesti societăți comerciale.  

Pe de altă parte, vreau să cer respectarea articolului 44, alin. (1) și (2), din Legea 

393/2004,  conform căruia aleşii locali,  în urma deplasărilor în străinătate, sunt obligaţi să 

prezinte, în maxim 45 de zile, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările 

efectuate. S-au făcut fel de fel de deplasări în Republica Moldova și chiar în țări din Asia, dar 

nu s-a prezentat niciun raport de activitate până acum.  

Astfel, rog ca la ședința ordinară din luna august să ni se prezinte o situație cu 

deplasările făcute în străinătate și să fie prezentate rapoartele de activitate de către persoanele 

care au făcut deplasările respective.  

Conform aceleiași legi, la aliniatul (2) al articolului 44 se precizează că în cazul 

nerespectării prevederilor aliniatului (1), cei care au făcut deplasările vor suporta cheltuielile 

deplasării. Acum rămâne la alegerea dumneavoastră dacă aplicați legea. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Rapoartele de activitate despre care 

vorbiți există. Sunt două deplasări în afara țării și voi discuta să vă fie prezentate în termen util 

aceste rapoarte, dar si decontul de cheltuieli. 



În ceea ce privește raportul administratorului judiciar referitor la Intreprinderea de 

Drumuri și Poduri Gorj va fi prezentat în timp util, astfel încât să vedeți situația fianciară la zi și 

parcursul, cum îl vede administratorul judiciar, în ceea ce privește continuarea activității 

societății. Vă multumesc! 

 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 

  

 


