
ROMÂNIA                                                                                         

JUDEȚUL GORJ                                                                              

CONSILIUL JUDEȚEAN                                             

                                                                      

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

145/28.10.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu modificările ulterioare 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice; 

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

- Prevederile  art. 124 corob. cu art. 182 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 48 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Gorj revizuit prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 115/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 privind stabilirea și organizarea 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, 

cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 2/18.01.2021 privind constatarea încetării de drept 

a mandatului de consilier județean al domnului Iacobescu Marcel-Petrică, 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 18/22.02.2021 privind constatarea încetării de drept 

a mandatului de consilier județean al domnului Popescu Iulian-Vasile; 

- Validarea mandatului de consilier județean al domnului Păsărin Ovidiu-Dragoș prin 

Încheierea nr. 1/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I Civilă; 

- Validarea mandatului de consilier județean al domnului Orzan Gheorghe prin Încheierea nr. 

2/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I Civilă, 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. I. Articolul 10 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 privind 

stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Județean Gorj, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 



“(1) Comisia pentru sănătate și asistență socială se compune din 9 membri, numărul 

locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri fiind următorul: 

PSD – 4 locuri; 

PNL - 3 locuri; 

PMP – 1 loc; 

 Pro România – 1 loc.” 

2. La alineatul (2), după punctul 5 se introduc patru noi puncte, 6.-9.,cu următorul cuprins: 

„6. Ștefan Constantin; 

  7. Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

  8. Davițoiu Nicolae; 

  9. Prunariu Mihai-Octavian.” 

Art. II. Componența nominală a Comisiei pentru sănătate și asistență socială, Comisiei de 

buget-finanțe și Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri, cu respectarea configurației 

politice rezultate în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, se modifică după 

cum urmează: 

1. În Comisia pentru sănătate și asistență socială, domnul Iacobescu Marcel-Petrică, 

consilier județean ales pe lista Partidului Național Liberal, se înlocuiește cu domnul 

Orzan Gheorghe, consilier județean ales pe lista aceluiași partid; 

2. În Comisia de buget-finanțe, domnul Popescu Iulian-Vasile, consilier județean ales pe 

lista Partidului Național Liberal, se înlocuiește cu domnul Popescu Constantin, consilier 

județean ales pe lista aceluiași partid; 

3. În Comisia pentru servicii publice si IMM-uri, domnul Popescu Iulian-Vasile, consilier 

județean ales pe lista Partidului Național Liberal, se înlocuiește cu domnul Orzan 

Gheorghe, consilier județean ales pe lista aceluiași partid. 

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 privind 

stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Județean Gorj, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.  

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, consilierilor județeni nominalizați la art. I și II, precum și Instituției 

Prefectului – Județul Gorj. 

 

          PREȘEDINTE, 

    Cosmin-Mihai Popescu                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Nr. 52 

Adoptată în ședința din 26.03.2021 

Cu un număr de 31 voturi 

Din numărul consilierilor prezenți. 


