
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Nr. 11146/27.08.2018 

 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 24.08.2018, la lucrările ședinței ordinare 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 
DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE. 
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 Prefect Florescu Ciprian-Adrian. 
  A lipsit motivat de la ședință domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan. 
 
  



III. INVITAŢI: 
1. Marcău Costel- director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative 

și achiziții publice; 
2. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice 

și al unităților sanitare preluate; 
3. Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Serviciul pentru transport public județean și activități 

suport; 
4. Jerca Nicoleta – consilier, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale; 
5. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 
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: Pavel Nelu, 

Gîrjoabă Vasile-Gabriel și Coană Ion. 
Procesul verbal al ședinței din data de 10.08.2018 a fost aprobat tacit. 
 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 461 din data de 14.08.2018, a fost convocat 
Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului înregistrat la 

31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de personal; 
2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 15 

din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2018 
și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților culturale, 
educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj; 

3. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității Administrativ 
Teritoriale - orașul  Turceni; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de 
evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Muzeului  Județean  Gorj 
,,Alexandru Ștefulescu”, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;    

5. Proiect hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a 
bunului mobil - grup electrogen, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului 
Județean Gorj; 

6. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate 
speciale. 
Diverse 

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea în bugetele unor instituții publice de 
cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj a unor sume alocate din 
bugetul de stat către bugetul local al U.A.T. – Județul Gorj, aferente 
manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României 
(1918-2018) și a Primului Război Mondial; 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru unele trasee 
cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 2013 – 2019; 



9. Informare privind evaluarea activității Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, pe 
semestrul I al anului 2018. 
 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (32 de voturi „pentru”). 
 

            De asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de la 
punctul „Diverse”, votându-se în unanimitate (32 de voturi „pentru”). 
 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului înregistrat la 

31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de personal 
 
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 Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (32 voturi „pentru”).  

 
Se trece la punctul II al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 15 

din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2018 și a 
Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților culturale, educative, 
turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția managementul proiectelor 

şi relații externe 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 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. I al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
Se prezintă art. II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
 

            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (32 voturi „pentru”).  

 
Se trece la punctul III al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității Administrativ Teritoriale - 
orașul  Turceni 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții public 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 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 (32 de voturi „pentru”). 
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). 
 
            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (32 voturi „pentru”).  
  

 Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 
 Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de 

evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Muzeului  Județean  Gorj 
,,Alexandru Ștefulescu”, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor 

 
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. 
 



Discuții: 
Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Domnule Președinte, vreau să propun 

un amendament referitor la acest proiect de hotărâre. Consider că din aceste comisii ar trebui 
să facă parte câte un consilier județean, reprezentant al fiecărui partid politic, iar numărul 
membrilor să fie mărit, astfel încât să se respecte prevederile legale privind raportul de 
specialiști.  

Totodată, menționez că ar fi bine ca activitatea consilierilor județeni desemnați în cadrul 
acestor comisii să fie neremunerată. 

 
Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte supune la vot amendamentul domnului 

Grivei, rezultatul fiind următorul: 11 voturi „pentru” și 20 de voturi „împotrivă”  (Popescu Cosmin-
Mihai, Muja Nicolae, Nichifor Gheorghe, Borcan Marius, Bucălăete Gheorghe, Cilibiu Nicolae, 
Coană Ion, Drăgoi Ionuț-Dinu, Fârță Dumitru, Greci Cosmin, Groșanu David, Gruescu Ion, 
Hanu Dorin, Hortopan Ramona-Cristina, Milosteanu Gheorghe, Neață Gheorghe, Pavel Nelu, 
Popa Valentin, Prunariu Mihai-Octavian, Vasilescu Maria).   

 
Așadar, în vederea evaluării finale a managementului exercitat la nivelul Muzeului 

Județean  Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, domnul Președinte îl propune ca reprezentant al 
Consiliului Judeţean Gorj în Comisia de evaluare pe domnul consilier județean Fârță Dumitru, iar 
pentru Comisia de soluționare a contestațiilor este propus domnul consilier județean Iacobescu 
Marcel-Petrică. Se trece la vot secret, iar persoanele nominalizate nu primesc buletine de vot. 

 În urma votului secret, Comisia de validare constată următoarele: 
Domnul Fârță Dumitru: 
 - voturi exprimate – 31 
 - voturi „pentru” – 28 
 - voturi „împotrivă” – 3 
Domnul Iacobescu Marcel-Petrică: 
 - voturi exprimate – 31 
 - voturi „pentru” – 30 
 - voturi „împotrivă” – 1 
 
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 aleșii locali Fârță Dumitru și Iacobescu 
Marcel-Petrișor, iar domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a fost prezent în sală la 
momentul votului. 
 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 aleșii locali Fârță Dumitru și Iacobescu 
Marcel-Petrișor, iar domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a fost prezent în sală la 
momentul votului. 
  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 aleșii locali Fârță Dumitru și Iacobescu 
Marcel-Petrișor, iar domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a fost prezent în sală la 
momentul votului. 
 
 



 
            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 voturi „pentru”). Nu au votat aleșii locali Fârță Dumitru și Iacobescu Marcel-
Petrișor, iar domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a fost prezent în sală la momentul 
votului. 
 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 
Proiect hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Gorj a 

bunului mobil - grup electrogen, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean 
Gorj 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția urbanism, amenajarea 

teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 
administrative și achiziții publice și Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 
utilități publice, proiecte și programe naționale 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 urbanism şi amenajarea teritoriului – 

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”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a fost prezent 
în sală la momentul votului. 

 
 



 
Se trece la punctul VI 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”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
 
            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a fost prezent 
în sală la momentul votului. 
         

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind repartizarea în bugetele unor instituții publice de 

cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj a unor sume alocate din bugetul 
de stat către bugetul local al U.A.T. – Județul Gorj, aferente manifestărilor, acțiunilor și 
proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război 
Mondial 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția managementul 
proiectelor și relații externe 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”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
 Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
 
            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a fost prezent 
în sală la momentul votului. 
 

 Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:  
 Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru unele trasee 
cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
pentru perioada 2013 – 2019 

 
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”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a 
fost prezent în sală la momentul votului. 
 



            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a fost prezent 
în sală la momentul votului. 
 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 
Informare privind evaluarea activității Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, pe 

semestrul I al anului 2018 
 
 Nu au fost observații la acest punct de pe ordinea de zi. 

 
 Discuții: 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Precizez că informarea privind 
deplasările externe efectuate în perioada 2017-2018 a fost transmisă tuturor consilierilor 
județeni. De asemenea, la sfârșitul săptămânii viitoare este posibil să avem o ședință 
extraordinară, pentru modificarea unor hotărâri. 
 Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Domnule președinte, cetățenii 
comunei Turcinești sunt nemulțumiți de drumul deteriorat din localitate. Aș dori să îmi spuneți 
ce să le transmit acestora.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Avem comanda dată către cel care are 
acordul-cadru, am făcut proiectul tehnic pentru doi kilometri de drum și am așteptat ca primăria 
să termine lucrările de infrastructură a canalizării, pentru că am dat acceptul să nu fie făcute 
subtraversări, efectiv s-a spart partea carosabilă. Sperăm ca până la finalul anului să fie turnați 
doi kilometri de asfalt. Avem discuții săptămâna viitoare cu constructorul, să aflăm data limită, 
pentru că trebuie să vedem și care este bugetul nostru local și atunci vom putea stabili dacă 
putem depăși cei doi kilometri anul acesta. 

Domnul Groșanu David, consilier județean: Domnule președinte, aș avea și eu de 
ridicat o problemă privind drumurile. La intrarea în Frasinu sunt circa patru kilometri neasfaltați. 
Ce este de făcut pentru a rezolva această problemă? 
  Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Este o dispută juridică între Primăria 
Jupînești și Primăria Vladimir; am vorbit și cu domnul prefect, să stabilească limita de 
proprietate. Eu am discutat și cu Transgaz-ul, cei care derulează programul BRUA, să 
găsească o soluție, astfel încât acea porțiune de drum comunal să fie asfaltată, dar asta după 
ce se reglementează situația juridică a proprietății. 
  Domnul Borcan Marius, consilier județean: După mai multe întâlniri cu reprezentanți 
din Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei, implicit Compania Națională Romarm, referitor 
la plățile restante către o parte din salariații Uzinei Mecanice Sadu, vă pot spune că aceștia și-
au primit salariile, iar unitatea astăzi este la zi cu tot ceea ce înseamnă salarizare. Vă 
mulțumesc! 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Am solicitat o situație privind starea 
economică a IDP Gorj. Eu am susținut mereu că această societate a fost falimentată 
premeditat, întrucât nu pot să înțeleg cum oameni din Consiliul Județean, care au făcut parte 
din Consiliul de Administrație al IDP-ului, au primit indemnizație în 2017, iar la sfârșitul anului 
2017 să constatăm starea de insolvență a societății. Situația economică a IDP-ului a fost 
solicitată în mai multe rânduri de către colegii mei și nu s-a prezentat. Solicit și eu de această 
dată și doresc ca dumneavoastră, Instituția Prefectului, să ne sprijiniți în elucidarea situației 
acestui operator economic. 



O altă problemă este legată de situația de la APAREGIO, care a fost ridicată de mai 
multe ori de colegul meu Ovidiu Păsărin, la fel vă rog să fie prezentată urgent, în prima ședință 
ordinară, o situație privind indicatorii economici și situația de fapt de la această societate. 

De asemenea, am ridicat, în baza art. 44 din Legea nr. 393/2004, problema aleșilor 
locali care merg în deplasare și care trebuie să prezinte la întoarcere un raport de activitate 
privind scopul, rezultatul și cheltuielile deplasării. Acum ni s-a prezentat o informare, dar o 
consider insuficientă. De exemplu, eu nu am considerat oportună deplasarea la Vietnam, 
pentru a participa la un Festival al cafelei, deoarece nu înțeleg care este rolul Consiliului 
Județean Gorj la acest eveniment. Aș dori ca de acum înainte, atunci când se mai fac deplasări 
în străinătate, să fie prezentate înainte delegații, însoțite de motivele deplasării în țara 
respectivă, iar la întoarcere, conform legii, să se prezinte raportul privind deplasarea. 
Informarea e informare, raportul e raport. Nu înțeleg nici de ce domnul Popescu Ovidiu a 
participat la Festivalul cafelei din partea instituției. Știm cu toții că dumnealui este consilier al 
Președintelui Consiliului Județean Gorj din 2014 până în prezent. Mai știu că domnul Popescu 
Ovidiu a fost retribuit 4 ore și la Asociația „Acasă la Brâncuși”, asociație la care Consiliul 
Județean este cotizant. Dumnealui chiar recunoaște public că este plătit de această asociație, 
iar eu aici văd un conflict clar de interese. Domnule președinte, degeaba dumneavoastră nu 
vreți să ascultați aceste lucruri și ceea ce vorbesc oamenii pe stradă, dar să știți că pe mine mă 
deranjează când oamenii ne consideră „Guvernul Dăncilă 2”. De aceea, vă rog să tratăm toate 
problemele cu seriozitate și să nu fim indiferenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Dacă nu mai sunt alte probleme de 
discutat, declar ședința închisă. Vă mulțumesc! 
 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  
 
 

 
         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

Întocmit, 
Nanu Dumitru 

 
  

 


