
 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. ___________ 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 25.06.2018, 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 

TAȘCĂU DORIN-DAN  

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

 

De asemenea, participă, conform atribuțiilor de serviciu, domnul Marcău Costel, director 

executiv - Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul subprefect Arjoca Sorin. 

    

III. INVITAŢI: 



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

externe; 

2. Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

și al unităților sanitare preluate; 

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

suport; 

5. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

6. Reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

7. 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: Fârță Dumitru, 

Borcan Marius și Prunariu Mihai-Octavian. 

Procesul verbal al ședinței din data de 31.05.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 291 din data de 18.06.2018, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” pentru anul 

2017; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea distincţiei ,,DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ”;  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației anuale ce 

revine Consiliului Județean Gorj, în numele UAT – Județul Gorj, în calitate de 

membru asociat al Asociației Culturale ARMONIA Târgu-Jiu; 

5. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale  Unităților Administrativ 

Teritoriale,  municipiul Motru și orașul Bumbești Jiu; 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu maximum 3 luni a perioadei de 

exercitare cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general 

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, începând cu 

data de 1 iulie 2018;  

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

Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

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

Urgență Târgu-Jiu; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului 

Gorj, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/31.05.2018; 

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

speciale; 



12. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 65/27.04.2018 privind 

modificarea Programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate, valabil pentru perioada 2013-2019; 

13. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a 

hotărârilor Consiliului Județean Gorj, în anul 2017. 

DIVERSE 

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu 

această destinaţie în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2018; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului înregistrat la 

31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții. 

 

 

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

Domnii consilieri județeni Pavel Nelu și Greci Cosmin nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

           De asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de la 

punctul „Diverse”, votându-se în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni 

Pavel Nelu și Greci Cosmin nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” pentru anul 

2017 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Permiteți-mi, pentru primul punct de pe 

ordinea de zi, să îi dau dau cuvântul domnului vicepreședinte Nichifor. 

Domnul Nichifor Gheorghe, vicepreședinte: „Gorjeanul Anului”, pe care vi-l 
prezentăm azi este, de data aceasta, un personaj colectiv. Este prima echipă de robotică din 
Târgu-Jiu, participantă de 2 ani la o importantă competiție internațională. Anul acesta, au 
obținut rezultate excepționale atât în țară, cât și în afară. Echipa pe care o vedeți în fața 
dumneavoastră este formată din 10 elevi și doi mentori și s-a clasat pe locul 4 la etapa 
mondială a concursului, găzduită de către Statele Unite ale Americii, la Detroit. În spatele 
acestui rezultat excepțional se află luni întregi de lupte grele, muncă și dedicație. Totul a 
început în toamna anului 2016, când echipa a fost formată de către d-na profesor Mihaela 
Runceanu împreună cu liderul ei, Mihai Pîrvuleț, alături de mai mulți elevi din Colegiul Național 
„Ecaterina Teodoroiu”. De-a lungul primului an de competiție, compoziția echipei a constat în 
12 liceeni de toate vârstele de la clasa a 9-a, până în clasa a 12-a. Membrii lotului au cules 
informații din domeniul roboticii, și s-au mobilizat într-un timp foarte scurt pentru a construi un 
robot demn de participarea în acest concurs de nivel național. Elevii au învățat lucruri noi ce nu 
erau predate la școală și alături de mentorul Mihaela Runceanu s-au străduit să își petreacă cât 
mai mult din timpul liber alături de echipă, lucrând la robot și la imaginea echipei nou-formate. 
Primul an de concurs a fost unul dificil, deoarece concursul era o noutate în România.  

În ciuda acestor lucruri, însă, echipa de robotică a Colegiului Național „Ecaterina 
Teodoroiu” s-a clasat în primul an de concurs pe locul 13 din 54, un rezultat foarte bun 
considerând faptul că au participat echipe din aproape toate județele țării. Încă de la debutul 
anului acesta, echipa a întâmpinat dificultăți de constituire fiindcă mulți elevi absolviseră clasa a 
12-a și nu au mai avut posibilitatea de a participa la concurs. Acest lucru i-a îndemnat pe ceilalți 
să organizeze prezentări și ședințe pentru a stârni interesul elevilor, și pentru a-i îndemna să 
intre într-o nouă formulă și să ia parte la activitatea din cadrul concursului. 

În cadru a intrat și Alexandru Budin, un informatician din Târgu-Jiu, stabilit în Anglia, 
care avea să fie cel de-al doilea mentor al echipei. Noua echipă este formată din 10 elevi, 
dintre care 4 au fost  aleși în urma unor interviuri. Alături de veterani, învățatul lucrurilor noi nu 



a fost atât de dificil pentru noii membri, și echipa a fost pe picioare in scurt timp după debutul 
celui de-al doilea sezon al concursului. 

Acum că echipa era completă, elevii se întâlneau în medie de 4 ori pe săptămână, și 
petreceau uneori chiar și mai mult de 12 ore la studiu pentru a lucra la robot, fiind în continuă 
consultare cu mentorii. 

Sezonul al doilea în România a luat în primire peste 90 de echipe, dintre care 2 chiar 
internaționale; concursul fiind organizat în două etape, una fiind regională. Participarea la 
această etapă regională a concursului a dat voie echipelor să exerseze într-o atmosferă 
competitivă și prietenoasă, și a oferit tuturor o mostră a ceea ce avea să urmeze. În cadrul 
acestei etape, Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” a ocupat locul 4. 

În urma regionalei, lotul a avut ocazia să colaboreze cu alți elevi, să schimbe idei și să 
își facă noi prieteni, iar odată ajunși acasă, au adus îmbunătățiri robotului, în pregătirea lor 
pentru etapa finală din România, ce avea să se țină la București două săptămâni mai târziu. 

La București, după o sumedenie de teste și probe riguroase, robotul era în formă 
maximă pentru a lua parte la concurs. Acum că erau prezente atât de multe echipe, miza 
crescuse, și concursul ajunsese la o scară mult mai mare; participau 8%din toate liceele din 
România, număr la care s-a ajuns în doar 2 ani; în SUA rata de participare fiind 11% în 20 de 
ani. În ciuda acestor circumstanțe, după meciurile dificile și activitatea epuizantă, lotul 
Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” a reușit să devină una din cele 4 echipe care avea să 
plece în Detroit, pentru etapa mondială a concursului; un privilegiu deosebit. 

Succesul la etapa națională a fost răsunător în România, elevii de la Colegiul Național 
„Ecaterina Teodoroiu” fiind acum cunoscuți, de o națiune întreagă, și ajutați de sponsori de 
pretutindeni pentru a-și putea susține continuarea activității și în afara țării. Un mare eveniment 
organizat chiar de protagoniști a fost prezentarea de la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, 
unde elevii au demonstrat alături de o altă echipă de robotică de la Colegiul Național „Tudor 
Vladimirescu” toate calitățile și standardele care conduc la succes, și care leagă toți participanții 
concursului: lucrul în comun, profesionalism grațios și dedicație. 

Toate aceste calități i-au condus către succes pe elevi și în Detroit, unde aceștia au 
participat într-o competiție umăr-la-umăr, alături de cele mai bune echipe de robotică din lume! 
Fiind îndrumați de pasiune, membrii lotului nu au fost descurajați pentru nici o clipă, și au dat 
tot ce aveau mai bun, astfel, la concurs au fost cea mai bine plasată echipă europeană, și a 4-a 
cea mai bună din tot concursul (din 128 de echipe), o reușită strălucitoare. Vă felicit! 
 

ECHIPA DE ROBOTICĂ 
 

MENTORI 
 
1. MIHAELA ANA RUNCEANU 
2. ILIE ALEXANDRU BUDIN 
 
ELEVI 

 
1. PÎRVULEȚ MIHAI DUMITRU 
2. DUIU ION 
3. ȘANDRU ROBERT ȘTEFAN 
4. DUMITRU ANDREI 
5. UDRESCU VLAD MIHAI 
6. ZOICAN DENIS ALEXANDRU 
7. RUSU OVIDIU 
8. NICOLA MARIA DANIELA 
9. STAMATOIU LIVIU OCTAVIAN 
10. POPESCU EDUARD DUMITRU 
 



Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor şi 

relaţii externe, Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice și 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale, 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 învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism – 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”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

           În încheiere, domnul Președinte acorda premii și diplome de merit membrilor Echipei 

de robotică a Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu și îi felicită pe aceștia 

pentru meritele deosebite obținute. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind acordarea distincţiei ,,DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ” 

 

Domnul Președinte îl dă cuvântul domnului consilier județean Tașcău Dorin-Dan, care 

precizează urmăroarele: Ioan Popescu este elev în clasa a IX-a la Colegiul Național ”Tudor 

Vladimirescu” Târgu Jiu, profilul real, specializarea Matematică-Informatică – intensiv 

informatică, remarcându-se atât în cadrul activităților școlare prin rezultate obținute la 

învățătură, cât și în cadrul celor extrașcolare (participarea la numeroase olimpiade, concursuri, 

tabere școlare de pregătire a loturilor olimpice la informatică, proiecte cu clasa). 

      Pentru a vă demonstra că acest tânăr merită toată admirația noastră, vă voi enumera 
câteva din concursurile la care a psarticipat, dar și premiile obținute: 
 

 03-10.05.2018 – participarea la Lotul Național Restrâns de informatica-seniori și calificarea 
la Olimpiada Balcanică de Informatică 2018 (BOI 2018), Câmpulung, județul Argeș; 

 11-18.04.2018 – participarea la Lotul Național lărgit de informatică; 

 01.04.2018 – participarea la barajul de calificare în Lotul Național lărgit de informatică; 

 28.03.-02.04.2018 - Mențiune MEN (locul 5) și Medalie de aur la Olimpiada Națională de 
Informatică, Constanța; 

 03.04.2018-07.04.2018 – Medalie de argint la Olimpiada Națională de Matematică Liceu, 
Satu-Mare; 



 23.02.2018 - Premiul I la Concursul Interjudețean de Informatică Info-Oltenia, proba 
individuală; 

 11-12.11.2017 – Mențiune la Concursul Regional de Informatică ”Micul Gates”, Râmnicu 
Vâlcea; 

 04.11.2017 - Mențiune (locul 4) la finala Concursului Algoritmiada 2017; 

 26-30.04.2017 –Mențiune MEN (locul 5) și Medalie de aur la Olimpiada Națională de 
Informatică Gimnaziu; 

 27.05.2017 – Premiul al II-lea la Concursul de matematică ”Emil Isac”; 

 13.05.2017 – Premiul I la Concursul Interjudețean de Informatică ”Spiru Haret”; 

 04.2017 - Premiul I la Olimpiada online – InfoOnline; 

 04.03.2017 - Premiul al II-lea la Olimpiada de Chimie – faza județeană; 

 18-19.02.2017 – Mențiune specială la Concursul Interjudețean de Informatică Info-Oltenia, 
proba individuală; 

 2016 - Premiul I la Concursul de programare ”Constantin Belea-Procon”, Craiova; 

 21-25.04.2016 – Medalie de bronz la Olimpiada Națională de Informatică Gimnaziu; 

 2015 - Mențiune MEN (locul 6) și Medalie de aur la Olimpiada Națională de Informatică 
Gimnaziu; 

 14-18.07.2015 – Locul I la Concursul Național de Informatică Satu Mare. 
 

De asemenea, țin să il felicit pentru munca depusă și pentru rezultatele excelente 
obținute. 

 
Domnul Banța Victor, consilier județean: Îi felicit pe elevii care au primit aceste 

prestigioase distincții și titluri din partea Consiliului Județean. Sunt elevi pe care, pe unii dintre 

ei, îi cunosc de mici. Iar acum, lacrimile curse pe ecranele device-urilor pe care au trudit s-au 

transformat în ”mărgăritare” pe tâmpla țării și a județului nostru. Ar trebui să profităm de plus-

valoarea intelectuală pe care acești copii o aduc și să-i sprijinim creând premisele colaborării 

lor cu firme prestigioase din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor și/sau al 

software-ului. Astfel și la Gorj va putea funcționa un incubator de afaceri în acest domeniu. În 

acest fel putem face din județul Gorj un important centru al tehnologiei care să mobilizeze și să 

mențină atât capital uman cât și financiar. Poate că așa vom putea să-i ținem acasă pe acești 

copii minunați și după ce vor termina studiile! Iar dacă noi nu vom putea face nimic pentru ei, 

măcar să nu uite locul de unde au plecat! 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor şi 

relaţii externe, Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice și 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale, 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 învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism – 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”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

Domnul Președinte îi felicită, de asemenea, pe tânărul Ioan Popescu și îi oferă un 

premiu și o diplomă de merit din partea Consiliului Județean Gorj. 

Se trece la punctul III 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 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”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 



Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății cotizației anuale ce 

revine Consiliului Județean Gorj, în numele UAT – Județul Gorj, în calitate de membru 

asociat al Asociației Culturale ARMONIA Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice și Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale 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 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”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

 Discuții: 

 Domnul Păsărin Ovidiu-Dragos, consilier județean: Domnule președinte, la acest 

gen de asociație și nu numai, la care Consiliul Județean este parte, aș propune să se prezinte 

periodic un raport de activitate pentru a vedea exact în ce mod se cheltuiesc acești bani.  

 Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Așa cum ați aprobat noua structură 

organizatorică a Consiliului Județean Gorj, vă informez că există un departament constituit la 

nivelul instituției care se ocupă de monitorizarea acestor asociații, iar, cu siguranță, începând 

de anul acesta vom avea rapoartele de activitate la toate asociațiile și să vedem dacă se 

merită sau nu să acordăm acești bani în continuare. 

  

 Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

 Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale  Unităților Administrativ 

Teritoriale,  municipiul Motru și orașul Bumbești Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 



Se prezintă Raportul de specialitate al Direcției juridice, 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 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”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (32 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind prelungirea cu maximum 3 luni a perioadei de 

exercitare cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, începând cu data de 1 

iulie 2018 

 

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 

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”). 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 (31 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 (31 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 (31 voturi „pentru”). Nu au votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și Milosteanu 

Gheorghe. 

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu 

 

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. 

 

 Discuții:  

 Domnul Banța Victor, consilier județean: Prin proiectul de față se modifică structura 

organizatorică a Spitalului și conform legii, aceasă modificare ar trebui avizată de Ministerul 

Sănătății. Justific acest aspect din perspectiva art. 15. Lit d) din L95/2006 – privind Reforma în 

sănătate, HG 56/2009 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG162/2008 

– privind transferul de atribuții și competențe de la Ministerul Sănătății către autoritățile publice 

locale, unde este specificat în mod clar și fără echivoc faptul că: ”autoritățile locale aprobă 

propunerile privind modificarea strcuturii organziatorice, cu avizul conform al Ministerului 

Sănătății” . Se pare că la nivelul județului Gorj, nerespectarea actelor normative în domeniul 

sănătății a devenit regulă iar avizele de la Ministerul Sănătății nu mai sunt luate în seamă de 

către nicio structură spitalicească, excepție făcând Spitalul Orășenesc de Urgență Tg-

Cărbunești. În acest fel, eroarea comisă periodic se va propaga din ce în ce mai mult și va da 

frâu liber unor angajări la limita sau chiar în afara legii, sub masca hotărârilor autorităților 

deliberative de la nivel local.  

 Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

următoarele: 21 voturi „pentru”, 12 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-

Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, 

Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, 

Tănasie Cristinel).           

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

următoarele: 21 voturi „pentru”, 12 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-

Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, 

Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, 

Tănasie Cristinel).           

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

următoarele: 21 voturi „pentru”, 12 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-

Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, 



Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, 

Tănasie Cristinel).           

 

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

următoarele: 21 voturi „pentru”, 12 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-

Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, 

Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, 

Tănasie Cristinel).     

       

Se trece la punctul VIII 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 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 (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi:  

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

capacității administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției 

publice și al unităților sanitare preluate. 

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 învăţământ, 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 (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a 

Județului Gorj, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/31.05.2018 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale şi de Direcţia 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent în sală domnul consilier 

județean Tașcău Dorin-Dan. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent în sală domnul consilier 

județean Tașcău Dorin-Dan.  

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent în sală domnul consilier 

județean Tașcău Dorin-Dan. 



 

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent în sală domnul consilier județean 

Tașcău Dorin-Dan. 

 

Se trece la punctul XI 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 (32 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent în sală domnul consilier 

județean Tașcău Dorin-Dan. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent în sală domnul consilier 

județean Tașcău Dorin-Dan.  

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent în sală domnul consilier 

județean Tașcău Dorin-Dan. 

 

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent în sală domnul consilier județean 

Tașcău Dorin-Dan. 

 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi:  

RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 65/27.04.2018 privind 

modificarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, 

valabil pentru perioada 2013-2019 

 

La Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 65/27.04.2018, privind modificarea 

Programlui de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 

2013-2019, se face următoarea rectificare, în cuprinsul Anexei 2 și Anexei 7, la hotărârea 

respectivă, pentru traseul nr.063:Târgu Jiu-Văcarea-Dănești: 

      -  pe rândul 8, coloana „întors”, în loc de ora de plecare „15:30”, se va citi „15:45” și în loc 

de ora de sosire „15:50”, se va citi „16:05”;  



     - pe rândul 9, coloana „dus”, în loc de ora de plecare „15:45”, se va citi „16:15” și în loc de 

ora de sosire „16:05”, se va citi „16:35. 

            MOTIVARE: 

      Rectificarea Anexei 2 și Anexei 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj 

nr.65/27.04.2018, privind modificarea Programlui de transport public județean de persoane prin 

curse regulate, valabil pentru perioada 2013-2019, care fac parte integrantă din hotărâre, în 

forma enunţată mai sus, se impune în vederea îndreptării unei eroari materiale intervenite la 

redactarea acestor anexe, orele precizate în rectificare, fiind cele solicitate de operatorul de 

trasport S.C LOPAN SERV S.R.L, deținător al licenței traseului respectiv, conform  adresei 

nr.1371/02.02.2018.  

       Având în vedere regimul de publicare a actelor emise de autorităţile administraţiei 

publice locale, reglementat de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, rectificarea 

enunţată mai sus s-a efectuat prin adaptarea corespunzătoare a dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

  Se trece la punctul XIII al ordinii de zi:  

Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a 

hotărârilor Consiliului Județean Gorj, în anul 2017 

 

Nu au fost observații la acest punct al ordinii de zi. 

 

          „Diverse”: 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu 

această destinaţie în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2018 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor şi 

relaţii externe, Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice și 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale, 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 învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

 

Discuții: 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Domnule președinte, mi se pare o 

măsură dictatorială a Mitropoliei ca din cele 11 unități de cult care au solicitat Consiliului 

Județean sprijin financiar, numai două dintre acestea să primească bani. Nu este în regulă ca 

Mitropolia să decidă câte unități trebuie să beneficieze de sumele acordate de noi și propun ca 

pe viitor Consiliul Județean să analizeze mai bine și să hotărască cine va lua bani, in funcție de 

nevoi, nu pe alte criterii. Mitropolia dă dovada de discriminare și dictatură în această situație. 



 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: S-au respectat toate prevederile legale 

pentru acordarea acestor sume, iar, potrivit legii, Mitropolia este cea care face propunerea 

privind repartizarea, în funcție de priorități. 

 

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”). Domnul consilier județean Grivei Gheorghe s-a 

abținut la vot. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Grivei Gheorghe s-a 

abținut la vot. 

 

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

unanimitate (32 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Grivei Gheorghe s-a abținut la vot. 

 

Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului înregistrat la 

31.12.2017, în vederea finanțării unor cheltuieli de investiții 

 

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 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 (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

 

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

unanimitate (33 voturi „pentru”). 

 

 Discuții: 

 Domnul Banța Victor, consilier județean: Am solicitat în nenumărate rânduri, de cel 

puțin 3 ori numai anul acesta, un raport al directorului operatorului de apă și canal APAREGIO 

S.A.. Nici până în această zi nu a fost prezentat, deși zilele următoare va avea loc selecția 



managerului pentru următorii 4 ani. Din informațiile pe care le avem, APAREGIO a înregistrat 

pierderi mari în primul trimestru și trendul se confirmă la semestru încât, pierderile vor fi foarte 

mari. Acest lucru va duce necondiționat la creșterea prețului pentru apă și canal în Tg-Jiu și 

întreg județul Gorj. Atunci se pune problema dacă acest manager și-a îndepinit indicatorii din 

contractul de management și dacă mai are dreptul să participe la noua selecție. 

 Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Vă vom pune la dispoziție raportul 

solicitat. 

 Domnul Nichifor Gheorghe, vicepreședinte: Avem o rugăminte la dumneavoastră. 

Astăzi și mâine este organizată o acțiune pe plan național; este vorba despre Ziua Drapelului 

Național, așa că vă așteptăm să participați la manifestările al căror program îl aveți pus la 

dispoziție. Vă mulțumesc! 

 Domnul Borcan Marius, consilier județean: Domnule președinte, stimați colegi, 

având în vedere că se vor finaliza în curând lucrările la stadionul municipal, am rugămintea ca 

pe viitor să ne îndreptăm atenția și către echipa de fotbal Pandurii. Consider că avem obligația 

morală să ajutăm acesti tineri să ducă sportul gorjean mai departe, la un nivel inalt. Vă 

mulțumesc! 

 Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Și eu vă mulțumesc și vă anunț că în 

perioada 04 - 16 iulie voi fi în concediu de odihnă. O zi frumoasa! 

 

  

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 

  

 


