
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 9063/02.07.2019 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 27.06.2019, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

 

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

II. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL MUJA NICOLAE și 

DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE. 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS 

BUCĂLĂETE GHEORGHE  

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

CILIBIU NICOLAE 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FÂRȚĂ DUMITRU 

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 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

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. 



A lipsit motivat de la ședință consilierul județean Gîrjoabă Vasile-Gabriel. 

 

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. Giurgiulescu Claudia – director executiv, Direcția managementul proiectelor și relații 

externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj 

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

și al unităților sanitare preluate; 

5. Nistorescu Daniela – consilier, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența 

patrimoniului şi protecția mediului; 

6. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

7. Maddy Huzu – director medical, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

8. Vienescu Dumitru – director financiar-contabil, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

9. Mrejeru Marcela – inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Gorj; 

10. Răscol Gabriel – director, Liceul cu Program Sportiv Târgu-Jiu; 

11. Reprezentanți ai mass-media locală.    

 

Înainte de a începe ședința, domnul Președinte al Consiliului Județean Gorj premiază 

elevii și profesorii antrenori ai echipei de fotbal  juniori a Liceului cu Program Sportiv din Târgu-

Jiu, ca urmare a rezultatelor de excepție obținute la  - Campionatul Național “U13”.  

 

În continuare, ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul 

Cosmin-Mihai Popescu. 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Tănasie 

Cristinel, Hanu Dorin și Borcan Marius. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 585 din data de 21.06.2019, a fost convocat 

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

 

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

Gorj pe anul 2019; 

2. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a 

Județului Gorj, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/2016, 

actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 95/2018; 

3. Proiect hotărâre privind aprobarea Programului anual și a Ghidului solicitantului 

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj 

alocate pentru activități nonprofit de interes general din domeniul sport, în anul 

bugetar 2019; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 71 
din 04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a 
investiției propuse a fi realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” ; 



5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul 
Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de 
implementarea acestuia; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție „Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la 
Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul 
Gorj”;  

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, 
endocrinologie și obstetrică ginecologie la Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu, strada Progresului, nr. 18”; 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii valabilității Programului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 

2013-2019 și a licențelor de traseu aferente acestuia; 

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

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 șef de secție din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă  Târgu-Jiu; 

Diverse. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor aferente proiectului 

"Întocmirea hărţilor şi planurilor de risc natural detaliate pentru  alunecări de 

teren pentru un număr de 15 unităţi administrativ - teritoriale ale judetului Gorj - 

municipiile  Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, 

Negomir, Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, 

Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești – componente ale Planului de Amenajarea 

Teritoriului Județean și / sau Zonal și a planurilor de risc natural la alunecări, 

detaliate în Planurile de Urbanism General și în Regulamentele Locale de 

Urbanism”  și declararea arealelor de risc la alunecări de teren; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale 

Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu. 

 

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

Domnul consilier județean Tănasie Cristinel 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 începerea ședinței cu punctul 13. În urma supunerii 

la vot a celor două propuneri, Consiliul Județean a votat în unanimitate (30 de voturi „pentru”). 

Domnul consilier județean Tănasie Cristinel nu a fost prezent în sală la momentul votului. 

   

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului 

Gorj pe anul 2019 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 



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

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

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 sănătate și asistență socială – 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 (32 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a 

Județului Gorj, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/2016, actualizată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 95/2018 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Comisia pentru probleme de apîrare 
constituită la nivelul 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 art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

 

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect hotărâre privind aprobarea Programului anual și a Ghidului solicitantului 

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj 

alocate pentru activități nonprofit de interes general din domeniul sport, în anul bugetar 

2019 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate 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 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 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

  Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 71 

din 04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a 

fi realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu–Jiu” 

 

 Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean și Direcția managementul proiectelor și relații externe 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – 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”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

  

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de implementarea 

acestuia 

 

 Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor și 

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

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

naționale și 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 sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – 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”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae nu a fost 

prezent în sală la momentul votului.     

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae nu a fost 

prezent în sală la momentul votului.     

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae nu a fost 

prezent în sală la momentul votului.     

             Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul vicepreședinte Muja Nicolae nu a fost 

prezent în sală la momentul votului.     

 

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

 

  Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de 

Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj” 

 

 Se prezintă Expunerea de motive. 

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 urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).    

 

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

 



 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și 

obstetrică ginecologie la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, strada Progresului, nr. 

18”  

 Se prezintă Expunerea de motive. 

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 urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).    

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

  

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii valabilității Programului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013-

2019 și a licențelor de traseu aferente acestuia 

 

 Se prezintă Expunerea de motive. 

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 urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 



 

 Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Autorităţii Judeţene de Transport 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 servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

 

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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. 

 

Observații: 

Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Domnule Președinte, din nou 

discutăm despre Organigrama de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Este evident că, 

din moment ce la cel puțin trei luni se fac modificări, nu există o viziune managerială de 

ansamblu a necesităților privind această unitate spitalicească. Nu vreau să discut despre 

raportul Corpului de Control, nu are sens, dar am stabilit la o ședință anterioară de Consiliu 

Județean că nu mai băgăm în același proiect de hotărâre modificările privind competența 

medicilor, care promovează în anumite grade și pe care legea ne obligă să le aprobăm, cu 

transformări de posturi. De exemplu, nu am avut o explicație plauzibilă a managerului spitalului 

cand a fost întrebat de ce un post de jurist se transformă într-un post de economist, însă vă 

reamintesc faptul că acel post de jurist la Compartimentul Achiziții a fost înființat în data de 



17.03.2016. Atunci a fost necesar acest post; din cei cinci care s-au prezentat la concurs cel 

mai bine a fost pregătit un fost coleg al domnului Capotă de la Garda Financiară, la vremea 

respectivă domnul Capotă deținând funcția de director financiar la Spitalul Județean. Nu vreau 

să vorbesc despre asta, însă vreau să respectăm ceea ce stabilim în ședința de consiliu și 

anume: să nu fim obligați să votăm lucruri pe care nu vrem să le votăm.  

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: De fiecare dată Comisia 

pentru sănătate este obligată să voteze anumite lucruri printr-un fel de șantaj; trebuie să 

avizăm, așa cum v-a spus și colega mea, acordarea drepturilor salariale ale oamenilor care 

promovează și își obțin prin examen anumite grade, dar pe lângă asta mai introducem câte 

ceva spre avizare și încearcă să ne ia de fraieri. Nu este prima dată când domnul manager nu 

se prezintă la ședința de plen. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Sunt prezenți directorul medical, 

doamna doctor Huzu, și domnul Vienescu, directorul economic. 

Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Nu este normal ca managerul să 

arunce responsabilitatea asupra unor oameni care sunt profesioniști în Spitalul Județean, ci să 

își asume dumnealui ceea ce face acolo.   

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

          Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 22 de 

voturi „pentru” și 10 abțineri (Păsărin Ovidiu Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, 

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

Andrei Vasile-Liviu, Davițoiu-Leșu Gheorghe).   

          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 22 de 

voturi „pentru” și 10 abțineri (Păsărin Ovidiu Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, 

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

Andrei Vasile-Liviu, Davițoiu-Leșu Gheorghe).  

           Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 22 de 

voturi „pentru” și 10 abțineri (Păsărin Ovidiu Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, 

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

Andrei Vasile-Liviu, Davițoiu-Leșu Gheorghe).   

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, rezultatul a fost următorul: 22 de 

voturi „pentru” și 10 abțineri (Păsărin Ovidiu Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, 

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

Andrei Vasile-Liviu, Davițoiu-Leșu Gheorghe).   

 

   

  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 șef de secție din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă  Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 



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. 

 

În vederea constituirii comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționarea a 

contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef 

de secție din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă  Târgu-Jiu, se fac următoarele propuneri:  

 

- Secția Cardiologie – Hortopan Ramona-Cristina propusă de Milosteanu 

Gheorghe; 

- Secția Pediatrice – Banța Victor propus de Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Secția Obstretică Ginecologie – Neață Gheorghe propus de Milosteanu Gheorghe; 

- Secția Psihiatrie Acuți – Dragu Ion propus de Banța Victor. 

 
Supuse votului secret cele patru propuneri pentru desemnarea componenței nominale a 

comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor, Comisia de numărare constată următorul 

rezultat:  

 Hortopan Ramona-Cristina 

- voturi exprimate – 31 

- voturi „pentru” – 31 

- voturi „împotrivă” – 0 

Banța Victor 

- voturi exprimate – 31 

- voturi „pentru” – 26 

- voturi „împotrivă” – 5 

 Neață Gheorghe 

- voturi exprimate – 31 

- voturi „pentru” – 31 

- voturi „împotrivă” – 3 

Dragu Ion 

- voturi exprimate – 31 

- voturi „pentru” – 31 

- voturi „împotrivă” – 0 

 

            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”). Consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan și Dragu Ion 

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 (29 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul Banța Victor. Consilierii județeni 

Tașcău Dorin-Dan și Dragu Ion 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan și Dragu Ion 

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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan și Dragu Ion 

nu au fost prezenți 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”). Consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan și Dragu Ion 

nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan și Dragu Ion 

nu au fost prezenți în sală la momentul votului.   

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan și Dragu Ion 

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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan și Dragu Ion nu au 

fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

 Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor aferente proiectului 

"Întocmirea hărţilor şi planurilor de risc natural detaliate pentru  alunecări de teren 

pentru un număr de 15 unităţi administrativ - teritoriale ale judetului Gorj - municipiile  

Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir, Mătăsari, 

Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, 

Berlești – componente ale Planului de Amenajarea Teritoriului Județean și / sau Zonal și 

a planurilor de risc natural la alunecări, detaliate în Planurile de Urbanism General și în 

Regulamentele Locale de Urbanism”  și declararea arealelor de risc la alunecări de teren 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de 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 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 (32 de voturi „pentru”).   

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).    

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

  

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

  

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale 

Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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 (32 de voturi „pentru”).   

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).    

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   

  

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

 

„Diverse:” 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Vă rog să dispuneți 

aparatului de specialitate să modifice Regulamentul Consiliului Județean, să stabilească 

atribuțiile Comisiei pentru sănătate și asistență socială, mai ales că a fost aprobat printr-o 

ordonanță de urgență Codul administrativ, de aceea vă solicit ca în următoarea ședință să 

avem regulamentul modificat. De asemenea, în ședința trecută am solicitat să ni se prezinte un 

bilanț al IDP, pentru a vedea ce a făcut administratorul special de când a fost numit. 



Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Cu siguranță, colegii mei au luat 

legătura cu lichidatorul judiciar și veți avea la dispoziție ceea ce ați solicitat.  

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Domnule președinte, aș dori să ridic 

problema drumului județean de la Padeș, DJ 671. În anul 2017 am aprobat indicatorii tehnico-

economici, perioada de execuție a lucrărilor este 24 de luni. Aș dori ca până în 2021 să fie 

finalizat, atunci când vom sărbători 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Domnule președinte și stimați colegi vă 

aduc în atenție o situație, pe care o putem rezolva aici, la nivelul Consiliului Județean, nu e 

vorba de politică. Mă refer la drumul județean 675 C, care vine de la Alimpești  și se inserează 

în drumul național 67. Se face un cot la terminație cu o pantă foarte abruptă. Așadar, cetățenii 

comunei Alimpești ne solicită să rezolvăm această problemă, pe care o putem soluționa în 

două moduri: ori alocăm bani de la Consiliul Județean pentru un segment de 500 metri de drum 

care continuă până la stația de carburanți și iese în condiții normale de vizibilitate, ori preluăm 

acel segment de drum comunal.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Vă aștept la discuții după terminarea 

ședinței pentru a vedea ce soluții legale putem găsi în vederea soluționării acestei situații.  

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

  

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier juridic, 

Gușiță Ramona Giorgiana 

 

  

 


