
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 11460/21.08.2019 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 26.07.2019, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 

II. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL MUJA. 

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 

POPA VALENTIN 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

 

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

Secretar al Județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Arjoca Sorin, Subprefect. 

Au lipsit motivat de la ședință domnul vicepreședinte Nichifor Gheorghe și doamna 

consilier județean Șuță Denisa-Zenobia. 



 

 

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. Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean; 

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

și al unităților sanitare preluate; 

5. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

6. Reprezentanți ai mass-media locală.    

 

Sedința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai 

Popescu. 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Hortopan 

Ramona-Cristina, Hanu Dorin, Davițoiu-Leșu Gheorghe. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 655 din data de 19.07.2019, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea 

ocupării unor funcții de conducere vacante de șef de secție din cadrul unității 

sanitare publice - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean 

Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu; 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 

14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești, Jud. Gorj”; 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, 

sat Cernădie, comuna Baia de Fier (circulația întreruptă)”; 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, 

comuna Baia de Fier”; 

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe anul 

2019 ; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al 

Județului Gorj  înregistrată la data de 30.06.2019; 

Diverse 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat pentru finanțarea 

programului sportiv – „Turneul Final al Ligii Naționale de Baschet 3x3 2019”, 

desfășurat în raza UAT – Județul Gorj de către Federația Română de Baschet; 



10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,administrație" din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile 

publice din subordine;  

11. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ 
Teritoriale – Novaci, Rovinari și Tismana; 

12. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ 
Teritoriale - Bălești, Bengești Ciocadia, Ciuperceni, Peștișani, Săulești, Urdari; 

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului 

Gorj pe anul 2019; 

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

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

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

de Urgență Târgu-Jiu; 

 

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

Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală la momentul votului. 

          De asemenea, domnul Președintele propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele 

de hotărâre de la punctul „Diverse”, dar și mutarea punctului 9 înainte de punctul 7. În urma 

supunerii la vot a celor două propuneri, Consiliul Județean a votat în unanimitate (30 de voturi 

„pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală la momentul votului. 

       

            În conformitate cu prevederile art. 138 alin (15) și art 182 alin (4), este supus aprobării 

Consiliului Județean Gorj procesul-verbal al ședinței din data de 27.06.2019, acesta fiind 

aprobat cu 30 de voturi „pentru”. Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

   

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor examenelor organizate în 

vederea ocupării unor funcții de conducere vacante de șef de secție din cadrul 

unitățiisanitare publice - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

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

administrative și achiziții public și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al 

unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru 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 (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului..          

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel Nelu nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean 

Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

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

administrative și achiziții public și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al 

unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

 

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. 

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă 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 trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

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

administrative și achiziții public și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al 

unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

 

Observații: 

Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: În fiecare lună votăm mdificări 

de Organigramă la instituțiile subordonate. Dacă tot avem decizia de a vota Organigrame și se 

măresc astfel cheltuielile, aș dori să avem anual rapoarte de informare cu privire la activitățile 

desfășurate de aceste unități, venituri și cheltuieli.  

Domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președinte: Fiecare instituție din subordinea 

Consiliului Județean Gorj își publică propriile rapoarte anuale, iar aceste informări sunt incluse 

și în Raportul Președintelui. 

Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: De asemenea, aș dorisă propun 

ca astfel de rapoarte să prezinte și reprezentanții Consiliului Județean Gorj care sunt în 

Consiliile de administrație ale acestor instituții. 

 

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. 

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă 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 trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, 

satul Nistorești, comuna Alimpești, Jud. Gorj” 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

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

drumuri publice și transport public județean și 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 prognoze, dezvoltare și cooperare 

regională – 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. 

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă 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 trece la punctul V al ordinii de zi: 

  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat 

Cernădie, comuna Baia de Fier (circulația întreruptă)” 

 

 Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

 



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

drumuri publice și transport public județean și 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 prognoze, dezvoltare și cooperare 

regională – 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. 

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă 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 trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna 

Baia de Fier” 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

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

drumuri publice și transport public județean și 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 prognoze, dezvoltare și cooperare 

regională – 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. 

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă 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 trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat pentru finanțarea 

programului sportiv – „Turneul Final al Ligii Naționale de Baschet 3x3 2019”, desfășurat 

în raza UAT – Județul Gorj de către Federația Română de Baschet 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

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

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

utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj;  

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare 

regională – 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 (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 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 



Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe 

anul 2019  

 

 Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

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

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, 

dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj;  

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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 și 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 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al 

Județului Gorj  înregistrată la data de 30.06.2019 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

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

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, 

dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj;  

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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 articolul unic 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 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

  Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,administrație" din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

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

administrative și achiziții public și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al 

unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

 

 Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

           Se prezintă art. i 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. II 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. III 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. IV 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 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

  Se trece la punctul XI 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 – Novaci, Rovinari și Tismana 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate 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 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 (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. 

           

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă 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 trece la punctul XII 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 - Bălești, Bengești Ciocadia, Ciuperceni, Peștișani, Săulești, Urdari 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate 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 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 (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. 

           

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă 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 trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului 

Gorj pe anul 2019 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

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

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, 

dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj;  

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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 (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului. 



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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului..          

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel Nelu nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

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

administrative și achiziții public și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al 

unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru 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 (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului..          

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel 

Nelu nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor, iar domnul Pavel Nelu nu a 

fost în sală la momentul votului. 



Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

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

administrative și achiziții public și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al 

unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru 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 (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. 

           

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă 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. 

 

„Diverse:” 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Am înțeles că raportul 

Ministerului Sănătății a fost finalizat și transmis. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Încă nu l-am primit, îl vom discuta, dar 

conține date cu caracter personal; astfel că îl vom dezbate, dar nu în mod public. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Pentru a se elimina subiectivismul și 

tendințele unor posibile inadvertențe, vă propun un „Regulament pentru organizarea 

concursurilor pentru ocuparea posturilor de șef secție la SJU Tg-Jiu”, care să fie adoptat într-o 

HCJ viitoare. Acest „Regulament” trebuie să instituie obligativitatea ca și aceste concursuri să 

fie înregistrate audio-video, stocate și arhivate. De asemenea, acest ”Regulament” trebuie să 

mai conțină și modalitatea de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă de așa manieră încât 

să se elimine suspiciunile de posibile fraudare a concursurilor/examenelor. Astfel, fiecare 

membru al comisiei de concurs, la locul, data și ora prestabilite în anunțul de concurs, va 

elabora câte un set de 10 subiecte formate, conform legii, din 10 titluri prelevate din Tematica 

bibliografică, ce vor fi verificate pe loc de către președintele comisiei de concurs. Aceste seturi 

vor fi sigilate fiecare în câte un plic. Apoi, se vor confecționa bilețele așa încât, pe fiecare, să fie 



scris câte un număr aferent fiecărui candidat. Aceste bilețele vor îndoi așa încât să nu se vadă 

numărul scris pe ele și vor fi puse într-o urnă, urmând ca președintele de comisie să extragă 

acel bilețel cu numărul  candidatului care va trage la sorți plicul cu subiectele de concurs. După 

ce se consumă procedura tragerii la sorți, plicul extras va fi desfăcut în fața candidaților și 

comisiei de concurs, iar subiectele vor fi multiplicate pe loc în funcție de numărul de candidați. 

Celelalte plicuri vor fi și ele desfăcute, tot în fața candidaților și comisiei de concurs, pentru a fi 

verificate de așa manieră încât să se elimine suspiciunea unor posibile fraude.  

Pentru că este de față la această ședință ordinară și managerul SJU Tg-Jiu, salut 

prezența sa întrucât este nevoie să dea, eventuale, explicații și să susțină proiectele de HCJ 

propuse, dar îi învederez să nu mai facă afirmații incorecte și să acorde respectul cuvenit prin 

acte normative, tuturor consilierilor județeni. Zilele trecute am fost acuzat de dl. Manager al 

SJU Tg-Jiu că, din cauza mea, perioada de susținere a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor 

de șef secții la SJU Tg-Jiu ar fi fost prelungită pentru că am solicitat lămuriri cu privire la 

legalitatea procedurii de concurs. Față de acest aspect, chiar și aparatul de specialitate al CJ 

Gorj dar și conducerea SJU Tg-Jiu au înaintat adrese de lămurire la Ministerul Sănătății, deci 

temerile cu privire la legalitatea actelor nu au fost manifestate doar de subsemnatul. Vă 

învederez d.le președinte și d.le manager că este o îndatorire a  oricărui consilier județean de a 

se convinge de legalitatea și corectitudinea procedurilor de concurs în orice instituție publică, 

iar managerul SJU Tg-Jiu NU ar trebui să manifeste reticență față de o solicitare de verificarea 

legalității ci, din contră, el ar trebui să fie cel care să asigure și să garanteze legalitatea. Pun o 

simplă întrebare: ” - Dacă era așa de sigur că procedura de concurs era corectă și legală, 

atunci de ce însuși managerul SJU Tg-Jiu a solicitat un punct de vedere la autoritatea publică 

cea mai înaltă din domeniul sănătății, Ministerul Sănătății ?” Mai menționez faptul că acest 

domn manager al SJU Tg-Jiu a emis recent un document pe care l-a asumat sub semnătură 

olografă și l-a publicat, document prin care a afirmat că actul administrativ al autorității 

executive ”Președintele Consiliului Județean” este ”Hotărârea de Consiliu Județean” făcând 

grave confuzii cu actele autorității deliberative ”Consiliul Județean” și, mă întreb: „- De ce mai 

ocupă o astfel de persoană funcția de manager într-o instituție subordonată Consiliului  

Județean când el nu cunoaște elemente definitorii pentru funcționarea administrației publice 

căreia i se subordonează?” Vă mai reamintesc și faptul că, la sfârșitul anului 2016, când 

împreună cu încă 4 consilieri județeni am fost desemnați de către Consiliul Județean Gorj, prin 

HCJ ca să verificăm toate concursurile derulate de SJU pe parcursul anului 2016. Atunci, am 

fost tratați cu dispreț, fără celeritate, uneori chiar obstrucționați de la îndeplinirea prerogativelor 

de putere publică cu care comisia aceea a fost îndrituită de lege și de o hotărâre adoptată de 

Consiliul Județean Gorj, fiind lipsiți de respectul cuvenit, ba chiar aflându-ne în pragul ultrajului. 

Acest lucru arată că aceste erori ale managerului nu sunt excepții ci au devenit reguli! Atrag 

atenția și asupra faptului că toți aleșii locali sunt protejați de lege atunci când se află în 

exercitarea atribuțiilor cu care sunt învestiți de lege și că trebuie tratați cu celeritate de către 

toate instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj, deci inclusiv SJU Tg-Jiu. 

De asemenea, domnule președinte, vă reamintesc faptul că pe data de 06.06.2019 v-

am transmis o interpelare în legătură cu următoarele subiecte: SJU Tg-Jiu, Proiectul de HCJ 

legat de constituirea Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, ”Jiul de Sus” inițiat de consilierii 

PNL, dar și de situația de la Aparegio SA și, până în prezent, nu am primit niciun răspuns. Vă 

solicit să oferiți răspunsuri la această interpelare într-un termen rezonabil. Vă mulțumesc ! 



Vă  mai reamintesc faptul că pe data de 15.06.2019 v-am transmis în scris o solicitare 

cu privire la accesul la raportul de control elaborat de corpul de control al Ministerului sănătății 

și, nici la această solicitare nu am primit niciun răspuns până în prezent. Vă solicit să-mi 

aprobați, cu celeritate, accesul la acest document într-un termen rezonabil. Vă mulțumesc ! 

 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Am distribuit către dumneavoastră 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Gorj, săptămâna viitoare 

am rugămintea să faceți observații și propuneri pentru a putea fi introdus pe ordinea de zi a 

ședinței următoare. 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

  

         PREȘEDINTE,                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier juridic, 

Gușiță Ramona Giorgiana 

 

  

 


