
  

ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea distincției “Diplomă de excelență” 

 

Consiliul Judeţean Gorj,  
Având în vedere:  

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;  

- Raportul de specialitate comun al Direcției managementul proiectelor şi relaţii externe, Direcţiei juridice şi 

dezvoltarea capacității administrative și al Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități 

publice, proiecte și programe naționale, din cadrul Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administrație publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism;  

- Anunțul Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 4651 din 12.04.2018, privind propunerile de nominalizare 

pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2017 sau a distincției “Diplomă de excelență”; 

- Adresa nr. 2946 din 15.05.2018, întocmită de domnul director al Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu”, 

Tașcău Dorin – Dan, înregistrată la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 6389 din 15.05.2018, privind 

propunerea de acordare a distincției “Diplomă de excelență” elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național 

”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu; 

- Nota și CV-ul de prezentare a elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu 

Jiu, întocmită de domnul director al Colegiului Național Tudor Vladimirescu, Tașcău Dorin – Dan; 

- Referatul nr. 7530 din 08.06.2018, întocmit de Compartimentul Secretariat din cadrul Consiliului Județean Gorj; 

- Procesul verbal al Comisiei consultative de specialitate, constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj 

nr. 85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor 

conferite unor personalități cu merite deosebite, cu completările și modificările ulterioare, înregistrat la 

registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 7895 din 14.06.2018, privind nominalizarea elevului Popescu Ioan 

din cadrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, pentru acordarea distincției “Diplomă de 

excelență”; 

- Scrisoarea de recomandare a Comisiei consultative de specialitate a Consiliului Județean Gorj, pentru acordarea 

distincției “Diplomă de excelență” elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu”  

Târgu Jiu, înregistrată sub nr. 7897 din 14.06.2018; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 130 din 18.07.2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Gorj nr. 85 din 30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a 

distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj 

pentru anul 2018 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul 

Județean Gorj; 

- art.9, alin. (2) din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene. 

 

În baza art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se acordă distincția “Diplomă de excelență” elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național 

”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu.  

 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj va înmâna persoanei nominalizate la art. 1, distincția conferită.  
 

 

   PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
Nr. _______  

Adoptată în ședința din________2018  

cu un număr de _______ voturi  

din numărul total de ______ consilieri 



  

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea distincției “Diplomă de excelență”  

 

În ultimii ani, la nivelul județului Gorj, s-a consacrat organizarea unui eveniment cu caracter special și anume acordarea 

distincției “Diplomă de excelență” unor personalități ale vieții gorjene, care și-au pus amprenta asupra promovării 

imaginii județului nostru, atât în țară, cât și în străinătate. 

 

După parcurgerea unei proceduri administrative proprii, inițiate de către Consiliul Județean Gorj, a fost nominalizat, 

pentru acordarea distincției “Diplomă de excelență”, elevul Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național ”Tudor 

Vladimirescu” Târgu Jiu, pentru meritele și rezultatele de excepție pe care le-a obținut datorită pregătirii profesionale.  

 

În data de 15.05.2018 domnul director al Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, Tașcău Dorin – Dan a 

depus la Registratura Consiliului Județean Gorj propunerea, înregistrată sub nr. 6389/15.05.2018, privind 

nominalizarea elevului Popescu Ioan pentru acordarea distincției ”Diplomă de excelență”. 

 

Despre elevul Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, putem spune că s-a născut 

la 19 octombrie 2002, în Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj.  

 

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). 

 

Formarea inițială a elevului Ioan Popescu a început la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Târgu Jiu, având mereu 

rezultate remarcabile care au reprezentat o provocare de a veni la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu. 

 

Printre rezultatele remarcabile pe care le-a obținut, sunt: 

 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. 

 

Având în vedere considerentele de mai sus, supun spre aprobare, în forma prezentată, proiectul de hotărâre pentru 

acordarea distincției “Diplomă de excelență”, elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național ”Tudor 

Vladimirescu” Târgu Jiu. 

 

INIȚIATORI: 

 

VICEPREŞEDINTE 
Gheorghe Nichifor 

 

CONSILIER JUDEȚEAN 

Dorin-Dan Tașcău 

 



  

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcția managementul proiectelor și relații externe  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

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

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea distincției “Diplomă de excelență”  

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj acordarea distincției “Diplomă de 

excelență” elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu. 

 

Având în vedere: 

 Prevederile art. 91, alin. (5), lit. a), punctele 1 și 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 130 din 18.07.2017  pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 85 din 30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului 

“Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu modificările 

și completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei Culturale a 

Județului Gorj pentru anul 2018 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților 

implementate de Consiliul Județean Gorj, la poziția 3: „Premii acordate de Consiliul Județean Gorj” 

din anexa nr. 2, este prevăzută suma de 40.000 lei; 

- Anunțul domnului Președinte al Consiliului Județean Gorj înregistrat sub nr. 4651 din 12.04.2018, 

privind propunerile de nominalizare pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2017 

sau a distincției “Diplomă de excelență”; 

- Adresa nr. 2946 din 15.05.2018, întocmită de domnul director al Colegiului Național ”Tudor 

Vladimirescu” Târgu Jiu, Tașcău Dorin – Dan, ce a fost înregistrată la Registratura Consiliului 

Județean Gorj sub nr. 6389 din 15.05.2018, privind propunerea de acordare a distincției “Diplomă de 

excelență” elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu; 

- Nota și CV-ul de prezentare a elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național ”Tudor 

Vladimirescu” Târgu Jiu, întocmită de domnul director al Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” 

Târgu Jiu, Tașcău Dorin – Dan; 

- Referatul nr. 7530 din 08.06.2018, întocmit de Compartimentul Secretariat din cadrul Consiliului 

Județean Gorj; 

- Procesul verbal al Comisiei consultative de specialitate, constituită în baza Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 130/18.07.2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “GORJEANUL 

ANULUI” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu modificările și 

completările ulterioare, înregistrat la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 7895 din 

14.06.2018, privind aprobarea nominalizării elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național 

Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, pentru acordarea distincției “Diplomă de excelență”; 

- Scrisoarea de recomandare a Comisiei consultative de specialitate a Consiliului Județean Gorj, pentru 

acordarea distincției “Diplomă de excelență” elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național 

”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, înregistrată sub nr. 7897 din 14.06.2018; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei Culturale a 

Județului Gorj pentru anul 2018 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților 

implementate de Consiliul Județean Gorj; 

- art.9, alin. (2) din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor termene, art.9, alin. (2) din OUG nr. 90/2017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

(în anul bugetar 2018, premiile prevăzute la art. 17, lit. c) din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr.130/18.07.2017,  se vor acorda cu respectarea dispozițiilor art.9, alin. (2) din OUG 



  

nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, potrivit cărora în anul 2018 se pot acorda premii pentru sportivii şi 

colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi 

naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la 

olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi 

pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară), 

 

apreciem că sunt respectate cerințele procedurale adoptate prin Regulamentul Consiliului Județean Gorj 

pentru atribuirea distincției ”Diplomă de excelență”. 

 

Compartimentul Secretariat din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, a redactat 

referatul nr. 7530 din 08.06.2018 care ulterior a fost repartizat Comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului Județean Gorj, ce funcționează în baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite 

unor personalități cu merite deosebite, cu completările și modificările ulterioare; 

 

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului Județean Gorj, a analizat în ședința pe comisiile de 

specialitate propunerile de nominalizare și a aprobat acordarea distincției ”Diplomă de excelență” elevului 

Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, pentru acțiunile ce constituie 

un act de recunoștință şi apreciere a persoanelor pentru realizările deosebite în viaţa gorjeană şi contribuția 

adusă la promovarea imaginii județului Gorj. 

 

Având în vedere distincțiile și premiile obținute la olimpiadele naționale și județene, care îi confirmă valoare, 

inteligența deosebită, seriozitatea și demnitatea, toate acestea îl recomandă pe elevul Popescu Ioan din cadrul 

Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, pentru a primi distincția ”Diplomă de excelență”. 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj, va acorda în ședința ordinară a Consiliul Județean Gorj din data de 

25.06.2018, un premiu în sumă de 1.000 lei net (inclusiv fiscalitățile aferente, conform statului de plată) 

pentru distincția ”Diplomă de excelență”, elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național ”Tudor 

Vladimirescu” Târgu Jiu. 

Sumele necesare pentru acordarea premiului pentru acordarea distincției ”Diplomă de excelență” în valoare 

de 1.045,00 lei brut, respectiv, 1.000,00 lei net, sunt prevăzute în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 

2018, capitolul de cheltuieli 67.02. ”cultură, recreere, religie”, titlul II ”Bunuri și servicii”, paragraful 50, 

titlul 20, art. 20.30.30. 

 

Față de cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea distincției “Diplomă 

de excelență”, elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, în 

forma prezentată.  

 

 
Direcția managementul proiectelor și 

relații externe 

 

Direcția buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și 

programe naționale 

Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții 

publice 

 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia 

 

 

Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

 

 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 


