
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 4063/29.03.2018 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 26.03.2018, 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 NICHIFOR GHEORGHE și 

DOMNUL MUJA NICOLAE. 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

CILIBIU NICOLAE 

COANĂ ION 

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 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN  

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

 

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

Secretar al Județului. 



 

 

Au lipsit motivat de la ședință domnii consilieri județeni Davițoiu-Leșu Gheorghe și 

Prunariu Mihai-Octavian.  

    

III. INVITAŢI: 

1. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

3. Blidea Mihaela – șef serviciu, Serviciul buget, situații financiare și sinteze; 

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. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

7. Bratu Alexandru – director, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu; 

8. 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: Groșanu David, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș și Iacobescu Marcel-Petrică. 

Procesul verbal al ședinței din data de 07.03.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 129 din data de 20.03.2018, 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 majorarea participației Județului Gorj la capitalul social 

al S.C. Parc Industrial Gorj S.A., prin aport în natură; 

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de 

dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului public al Județului Gorj; 

4. Proiect de hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unui imobil evidențiat în 

patrimoniul U.A.T. Județul Gorj; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între 

Județul Gorj din România și Raionul Călărași din Republica Moldova; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale 

din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Serviciului Județean de 

Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj; 

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

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; 



 

 

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

Urgență Târgu-Jiu; 

10. Proiect de hotărâre pentru constituirea  comisiilor de concurs și a comisiilor de 

soluționarea a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții 

de conducere vacante de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Târgu-Jiu; 

11. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Popa Luis-Ionuț în funcția 

contractuală de conducere de director la Serviciul Județean de Gestionare a 

Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj; 

12. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 

administrare de către Consiliul Local Novaci, asupra unor suprafețe de teren 

aferente drumului județean 665, Iezureni (DN66) – Mușetești – Crasna – Novaci – 

Baia de Fier – Polovragi – Racovița (Limita județului Vâlcea), ce traversează orașul 

Novaci, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și administrarea Consiliului 

Județean Gorj; 

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

speciale; 

14. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 223/18.12.2017 privind 

atribuirea unui spațiu în folosință gratuită Colegiului Fizioterapeuților Gorj. 

Diverse.  

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Artă 

Târgu-Jiu. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (30 de voturi „pentru”). 

Nu a fost prezent în sală la momentul votului domnul consilier județean Pavel Nelu. 

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

punctul „Diverse”, votându-se în unanimitate (30 de voturi „pentru”), nefiind prezent în sală la 

momentul votului domnul consilier județean Pavel Nelu. 

 

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 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 prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – 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 Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (30 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 (30 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 (30 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 (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu 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 (30 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 (30 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind majorarea participației Județului Gorj la capitalul 

social al S.C. Parc Industrial Gorj S.A., prin aport în natură 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură drumuri publice și transport public județean, Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice și Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, 

evidența patrimoniului și protecția mediului 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 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 (30 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 (30 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 (30 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 (30 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 (30 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului 

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

Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2018 Proiect de hotărâre privind însuşirea şi 

aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând 

domeniului public al Județului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

capacității administrative și achiziții publice, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția urbanism, amenajarea 

teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului 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 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 (30 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 (30 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 (30 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 (30 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 (30 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 schimbarea regimului juridic al unui imobil evidențiat 

în patrimoniul U.A.T. Județul Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

capacității administrative și achiziții publice, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția urbanism, amenajarea 

teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului și Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură drumuri publice și transport public județean 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”).  

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 de voturi „pentru”).  

 

 

 



 

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între 

Județul Gorj din România și Raionul Călărași din Republica Moldova 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

capacității administrative și achiziții publice, Direcția managementul  proiectelor și relații externe 

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 juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

 

Discuții: 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Am o observație la acest proiect. Din câte 

știu, există Camera de Comerț România - Republica Moldova, nu am văzut aici un articol care 

să facă referire măcar la comunicarea hotărârii către această unitate, mai ales că se face 

vorbire de activități comerciale. Dragi colegi, în cazul în care considerați că este oportun, ar fi 

bine să facem o modificare. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Am trimis acest acord și am obținut 

avizul de prevăzut de lege de la Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Dezvoltării 

Regionale, iar mâine vom vorbi cu dumnealor, vor fi aici, în sală.  

Domnul Nichifor Gheorghe, vicepreședinte: Pentru că suntem la acest punct pe 

ordinea de zi, vă reamintesc ceea ce v-am spus și în ședința trecută, referior ca caracterul 

ședinței de mâine. Așadar, la ora 10:00, este o ședință solemnă a Consiliului Județean Gorj, 

cuplată cu un simpozion dedicat Unirii din 27 maritie 1918. A făcut apel și domnul președinte la 

dumneavoastră, fac apel și eu, în calitate de coleg, să fim prezenți cu toții aici, mai ales că cele 

trei delegații care sosesc în această seară vor să vadă caracterul solemn realmente al acestei 

ședințe. Mai menționez că este oportună intervenția domnului Banța, într-adevăr există o 

Cameră de Comerț România - Republica Moldova, dar pentru că documentul a fost semnat în 

Ministerul de resort în această formă, nu ne rămâne decât să facem pasul următor, printr-o 

înțelegere separată în acest sens.  

 

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 de voturi „pentru”).  

 



 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale 

din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Juridică, Dezvoltarea 

Capacităţii 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 prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – 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”).  

Se prezintă art. 5 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 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Serviciului Județean 

de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj 

 

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 se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – 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 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

 

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 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 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul IX 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 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 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 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru constituirea  comisiilor de concurs și a comisiilor de 

soluționarea a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de 

conducere vacante de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 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 sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

Discuții: 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Domnule președinte, stimați colegi, nu știu 

ce comisii sunt acestea, că mereu intervine această problemă și anume aceea că din comisia 

de concurs fac parte viitori subordonați ai presupusului câștigător sau promovat în funcția de 

șef de secție. Nu cred că încalcă vreun acticol din lege, dar din punct de vedere moral, 

procedural, etic, nu este în regulă, ca atunci când ajungi șef, să știi că în comisie ai avut 

subordonați. Cum te mai comporți cu ei? Nu mi se pare în regulă, nu știu dacă și 

dumneavoastră considerați la fel.  



 

 

Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier județean: Atât timp cât legea permite, pot 

să facă parte din comisia de examinare cei care au această posibilitate și care nu au interdicție 

după lege.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Vom avea în vedere această observație 

pentru viitor.  

 

Domnul Președinte face următoarele precizări: Ca reprezentant al Consiliului 

Județean Gorj în Comisia de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică a 

concursului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef de secție la Secția Cardiologie 

o propun pe doamna Slivilescu Lidia, iar în Comisia de concurs/examinare pentru funcția 

vacantă de șef de secție, la Secția Gastroenterologie o nominalizez pe doamna Andrei Daniela, 

ambele persoane fiind angajate în cadrul instituției noastre. 

 

Nu au existat alte propuneri 

În urma votului secret, Comisia de validare constată următorul rezultat: 

 

Slivilescu Silvia: voturi exprimate – 31, voturi „pentru” – 25, voturi „împotrivă” - 6. 

Andrei Daniela: voturi exprimate – 31, voturi „pentru” – 22, voturi „împotrivă” - 9. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 11 abțineri (Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, 

Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii 

consilieri județeni Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 11 abțineri (Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, 

Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii 

consilieri județeni Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 11 abțineri (Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, 

Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii 

consilieri județeni Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 11 abțineri (Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, 

Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii 



 

 

consilieri județeni Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 11 abțineri (Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, 

Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii 

consilieri județeni Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 11 abțineri (Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, 

Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii 

consilieri județeni Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 11 abțineri (Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, 

Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii 

consilieri județeni Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 11 abțineri (Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, 

Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii 

consilieri județeni Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind numirea domnului Popa Luis-Ionuț în funcția 

contractuală de conducere de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor 

și a Activităților de Salubrizare Gorj 

 

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 se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 



 

 

 Se trece la votul secret, stabilindu-se ca modalitate de vot încercuirea opțiunii cu „Da” 

sau „Nu”. 

 

În urma votului secret, Comisia de validare constată următoarele: 

 

- Popa Luis-Ionuț – voturi exprimate - 29, voturi „pentru” – 17, voturi „împotrivă” –10 și 

voturi nule - 2 . 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 9 abțineri (Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu 

Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, 

Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă 

Vasile-Gabriel, Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 9 abțineri (Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu 

Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, 

Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă 

Vasile-Gabriel, Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 9 abțineri (Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu 

Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, 

Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă 

Vasile-Gabriel, Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 9 abțineri (Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu 

Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, 

Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă 

Vasile-Gabriel, Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 9 abțineri (Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu 

Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, 

Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă 

Vasile-Gabriel, Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

 

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

următoarele: 18 de voturi „pentru” și 9 abțineri (Banța Victor, Chircu Sorin Constantin, Dragu 

Ion, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu –Dragoș, 



 

 

Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă 

Vasile-Gabriel, Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 

administrare de către Consiliul Local Novaci, asupra unor suprafețe de teren aferente 

drumului județean 665, Iezureni (DN66) – Mușetești – Crasna – Novaci – Baia de Fier – 

Polovragi – Racovița (Limita județului Vâlcea), ce traversează orașul Novaci, aflat în 

proprietatea publică a județului Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcției tehnice, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean, Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, 

evidența patrimoniului și protecția mediului și Direcției juridice,  dezvoltarea capacității 

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 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 (27 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, 

Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la 

momentul votului. 

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

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, 

Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la 

momentul votului. 

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

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, 

Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la 

momentul votului. 

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

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, 

Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la 

momentul votului. 

 

 

 



 

 

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

unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, Gîrjoabă 

Vasile-Gabriel, Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul 

votului. 

 

Se trece la punctul XIII 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 întocmit de Autoritatea Județeană de Transport. 

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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, 

Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, 

Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, 

Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, Borcan Marius 

și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi:  

RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 223/18.12.2017 privind 

atribuirea unui spațiu în folosință gratuită Colegiului Fizioterapeuților Gorj 

 

La Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 223/18.12.2017 privind atribuirea unui spațiu în 

folosință gratuită Colegiului Fizioterapeuților Gorj, adoptată în Şedinţa Ordinară din data de 

18.12.2017, se face următoarea rectificare: 

- În cuprinsul hotărârii și în Coloana 4 – „Caracteristicile imobilului” din Anexa nr. 1, care face 

parte integrantă din hotărâre,  

 

în loc de: „etajul IV” 

se va citi: „etajul VI” 

  



 

 

MOTIVARE: 

Rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 223/18.12.2017 privind atribuirea 

unui spațiu în folosință gratuită Colegiului Fizioterapeuților Gorj și a Coloanei 4 – 

„Caracteristicile imobilului” din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din hotărâre, în forma 

enunţată mai sus, este determinată, conform adresei Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu nr. 

7714/07.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2856/08.03.2018, de o eroare 

materială intervenită la redactarea adresei inițiale a  Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu nr. 

37725/13.12.2017.  

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.  

Prezenta rectificare se va consemna în procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Gorj din data de 26.03.2018 şi va fi supusă unei proceduri de comunicare şi publicare 

identice cu cea a hotărârii a cărei rectificare s-a efectuat. 

 

Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de 

Artă 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 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, 

Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, 

Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, 

Borcan Marius și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 



 

 

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

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Liviu-Vasile, Borcan Marius 

și Tașcău Dorin-Dan nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

Discuții: 

Doamna Șuță Denisa Zenobia, consilier județean: Domnule președinte, știm cu toții 

că mâine are loc concursul pentru desemnarea managerului Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu. Am constatat astăzi, în presa locală, faptul că există suspiciuni legate de 

candidatura domnului Gigel Capotă, suspiciuni de natură penală; înțeleg că a fost dată o 

declarație în fals cum că acesta nu are calitate de urmărit penal, iar Parchetul de pe langă 

Judecătoria Târgu-Jiu și Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj au pus la dispoziția ziaristului 

care a solicitat aceste informații aceste documente, din care reiese faptul că dumnealui ar fi 

urmărit penal. De asemenea, am văzut că unul dintre membrii Comisiei de selecție, în speță 

doamna Ana Băleanu, s-a antepronunțat cu privire la acest concurs și a spus că ar fi bine ca 

manager al spitalului să fie desemnat un medic. Dat fiind faptul că planează atâtea suspiciuni 

asupra acestui concurs, dar și asupra tuturor concursurilor care au fost ținute de-a lungul 

timpului la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, consider că acest concurs ar trebui să fie 

anulat și să fie organizat în mod corect.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Haideți să lăsăm comisia de concurs, 

care este împuternicită, să analizeze cu atenție ceea ce s-a întâmplat și să se pronunțe. Am 

văzut și eu ceea ce ați spus dumneavoastră, nu știam acest lucru, iar comisia este cea care va 

decide în legătură cu rezultatul concusului. 

Doamna Șuță Denisa Zenobia, consilier județean: Domnule președinte, eu nu cred 

că trebuie să girăm acest concurs și să lăsăm comisia să se pronunțe. Cred că și noi trebuie să 

avem un punct de vedere legat de ceea ce se întâmplă la această unitate spitalicească, care 

este în subordinea Consiliului Județean Gorj.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Cu siguranță, toate aspectele 

semnalate în mass-media vor fi analizate și vă asigur că persoanele care sunt în această 

comisie nu vor încălca niciodată legea. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Și eu vreau să vă spun că în perspectiva 

concursurilor despre care am vorbit, cele de șef de secție, este o situație similară cu 

candidatura domnului Neață. Bineînțeles, candidatura dumnealui nu încalcă nicio procedură, 

dar este si în acest caz o hibă și spun acest lucru pentru că domnul Neață este și în Consiliul 

de administrație. Nu vă acuz de nimic, domnule Neață, și vă doresc succes! 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


