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MINUTA 
 

ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj din data de 28.02.2020 
 

 
Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.02.2020 s-a desfășurat la ora 13:00, 
în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

La lucrările ședinței au participat următoarele persoane:  
 
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 
II. CONSILIERI JUDEȚENI: 
ANDREI VASILE-LIVIU 
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 
MITESCU GHEORGHE 
NEAȚĂ GHEORGHE 
ORZAN GHEORGHE 
PAVEL NELU 
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 
POPA VALENTIN 
PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 
ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 



TAȘCĂU DORIN-DAN 
TĂNASIE CRISTINEL 
 

De asemenea, a participat, conform legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, 
Secretar General al Județului. 
 

III. INVITAŢI: 
1. Marcău Costel – director executiv, Direcțiaj 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;  
4. Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale; 
5. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și 

al unităților sanitare preluate; 
6. Gușită Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative 

și achiziții publice; 
7. Despina Grofu – consilier, Direcția managementul proiectelor și relații externe; 
8. Popescu Doinel – director executiv, Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor Gorj; 
9. Reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Gorj; 
10. Reprezentanți ai Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

 
Au lipsit motivat de la ședință Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj Nichifor Gheorghe 

și Muja Nicolae și consilierii județeni Mitescu Gheorghe și Vasilescu Maria. 
 

           Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu 
Cosmin-Mihai. 

 
 În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 440 din data de 21.02.2020, a fost convocat 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Gorj; 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor 

cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019 - 2023, pentru 
anul 2019; 

3. Proiect de hotărâre privind inițierea formalităților de trecere interdomenială a unui 
imobil – teren din domeniul public al Comunei Scoarța în domeniul public al 
Județului Gorj; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru 
Protecția Copilului Gorj; 



5. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de 
evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de 
cultură de interes județean înființate de  Consiliul  Judeţean Gorj, precum și a 
comisiilor de soluționare a contestațiilor; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Artistic 
Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale 
Spitalului de Pneuftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale 
Spitalului de Urgență Târgu-Jiu; 

9. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a 
comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a 
unor funcţii de conducere vacante de șef de secție, precum și a unei funcţii de 
medic-șef din cadrul Spitalului de Urgență Târgu-Jiu;  

10. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale Unităților Administrativ 
Teritoriale  - orașul Târgu Cărbunești, orașul Tismana; 

11. Proiect de  hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ 
Teritoriale - comuna Bălănești, Bustuchin, Crasna, Prigoria, Săcelu, Urdari, 
Vladimir; 

12. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor 
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de 
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în 
unitățile sanitare reîntorși în familie. 
Diverse 

13. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2019; 
14. Planul strategic al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru anul 2020; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul 

proiectului „Creșterea accesului membrilor grupurilor dezavantajate din județul 
Gorj și județul Dolj la servicii sociale de calitate” propus spre finanțare prin 
intermediul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 
incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021; 

16. 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 
2020; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcției Comunitare 
Județene de Evidență a Persoanelor  Gorj. 

 
          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Nu a 
fost prezent în sală la momentul votului consilierul județean Gruescu Ion. 
 
          De asemenea, a fost supusă aprobării suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre 
de la punctul „Diverse”, aceasta fiind aprobată în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Nu a fost 
prezent în sală la momentul votului consilierul județean Gruescu Ion. 



 
          Totodată, s-a supus aprobării propunerea de a începe ședința cu punctele 13 și 14 de pe 
ordinea de zi a ședinței, autoritatea deliberativă votând în unanimitate (28 voturi „pentru”). Nu a 
fost prezent în sală la momentul votului consilierul județean Gruescu Ion. 
           

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 
Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2019 
 

            Nu au fost observații cu privire la acest punct al ordinii de zi.  
 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 
Planul strategic al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru anul 2020 
 

            Nu au fost observații cu privire la acest punct al ordinii de zi.  
 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Gorj 

 
            Supusă la vot, hotărârea, în integralitatea ei, a fost aprobată în unanimitate cu 28 de voturi 
„pentru”. Nu a fost prezent în sală la momentul votului consilierul județean Gruescu Ion. 
 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor 

cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019 - 2023, pentru anul 
2019 
 

 Observații: 
 Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Domnule Președinte, acesta 

este un raport pe anul trecut, dar consider că pentru perioada 2020-2023 Planul de măsuri poate 
fi îmbunătățit, întrucât au apărut, la nivelul județului, factori care pot afecta calitatea aerului; în 
anumite zone din oraș miroase urât, motiv pentru care am rugămintea să luăm în considerare 
aceste aspecte. 
 
            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Gruescu Ion nu a fost prezent la 
momentul votului. 
 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind inițierea formalităților de trecere interdomenială a unui 

imobil – teren din domeniul public al Comunei Scoarța în domeniul public al Județului Gorj 
 

 



            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Gruescu Ion nu a fost prezent la 
momentul votului. 
 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru 

Protecția Copilului Gorj 
 
            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Gruescu Ion nu a fost prezent la 
momentul votului. 
 
  Se trece la punctul V al ordinii de zi: 
  Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de 
evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură de 
interes județean înființate de  Consiliul  Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de 
soluționare a contestațiilor 
 
         1.  În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Ansamblului 
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, domnul Milostanu Gheorghe îl propune ca 
reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Comisia de evaluare pe domnul Borcan Marius, iar 
în Comisia de soluționare a contestațiilor pe domnul Andrei Vasile-Liviu. 
 
         2. În vederea evaluări managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, domnul Andrei 
Vasile-Liviu îl propune ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Comisia de evaluare pe 
domnul Fârță Dumitru, iar în Comisia de soluționare a contestațiilor pe domnul Milosteanu 
Gheorghe. 

 
           3. În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Școlii Populare 
de Artă Târgu-Jiu, domnul Chircu Sorin-Constantin îl propune ca reprezentant al Consiliului 
Județean Gorj în Comisia de evaluare pe domnul Iacobescu Marcel-Petrică, iar domnul Iacobescu 
Marcel-Petrică îl nominalizează în Comisia de soluționare a contestațiilor pe domnul Neață 
Gheorghe. 
 
           4. În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Bibliotecii 
Județene „Christian Tell” Gorj, domnul Milosteanu Gheorghe îl propune ca reprezentant al 
Consiliului Județean Gorj în Comisia de evaluare pe domnul Grivei Gheorghe, iar în Comisia de 
soluționare a contestațiilor pe domnul Drăgoi Ionuț-Dinu. 
 
 
 
 



           5.  În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Muzeul Județean 
Gorj „Alexandru Ștefulescu”, domnul Iacobescu Marcel-Petrică îl propune ca reprezentant al 
Consiliului Județean Gorj în Comisia de evaluare pe domnul Chircu Sorin-Constantin, iar domnul 
Andrei Vasile-Liviu îl nominalizează în Comisia de soluționare a contestațiilor pe domnul Pavel 
Nelu. 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Borcan Marius, Andrei Vasile-
Liviu, Fârță Dumitru, Milosteanu Gheorghe, Iacobescu Marcel Petrică, Neață Gheorghe, Grivei 
Gheorghe, Drăgoi Ionuț-Dinu, Chircu Sorin-Constantin și Pavel Nelu.  
 
  Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 
            Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Artistic 
Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu 
 
             Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (28 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu. 
 
            Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 
             Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale 
Spitalului de Pneuftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu 
 
           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”).  
    
           Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 
           Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 
 
           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică nu a fost 
în sală la momentul votului. 
 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 
            Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a 
comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor 
funcţii de conducere vacante de șef de secție, precum și a unei funcţii de medic-șef din 
cadrul Spitalului de Urgență Târgu-Jiu 
 

             În vederea stabilirii componenței Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, 
clinică sau practică a concursului organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef de secție la 
Secția Ortopedie și Traumatologie din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de 



Urgență Târgu-Jiu, domnul Milosteanu Ghoerghe o propune ca reprezentant al Consiliului 
Județean Gorj pe doamna Hortopan Ramona-Cristina. 
 
             În vederea stabilirii componenței Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, 
clinică sau practică a concursului organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef de secție la 
Secția Chirurgie Ghenerală II din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență 
Târgu-Jiu, domnul Iacobescu Marcel-Petrică îl propune ca reprezentant al Consiliului Județean 
Gorj pe domnul Chircu Sorin-Constantin. 
 
             În vederea stabilirii componenței Comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, 
clinică sau practică a concursului organizat pentru ocuparea funcției vacante de medic-șef la 
U.P.U. - SMURD din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, 
domnul Milosteanu Ghoerghe o propune ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj pe doamna 
Hortopan Ramona-Cristina. 
 
           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (27 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Hortopan Ramona-Cristina și 
Chircu Sorin-Constantin. 
 
           Se trece la punctul X 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  - orașul Târgu Cărbunești, orașul Tismana 
  
           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”).  
 
            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 
- comuna Bălănești, Bustuchin, Crasna, Prigoria, Săcelu, Urdari, Vladimir 
 
           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”).  
  
            Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 
            Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor 
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de monitorizare 
a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși 
în familie 
 
            Nu au fost observații la acest punct de pe ordinea de zi. 
 



          Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 
          Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul 
proiectului „Creșterea accesului membrilor grupurilor dezavantajate din județul Gorj și 
județul Dolj la servicii sociale de calitate” propus spre finanțare prin intermediul 
Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, 
finanțat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 
 
           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”).  
 
             Se trece la punctul XVI 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 2020 
 
           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”).  
 
             Observații: 
             Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Domnule Președinte, la 
urgențe există un izolator care nu are aerisire, ci camera se aerisește prin salonul comun și ar 
trebui remediată situația, deoarece există un risc crescut de infecții. O altă problemă este cea 
legată de faptul că domnul Capotă a inițiat o achiziție de prosoape de hârtie, dar acum personalul 
se șterge pe mâini pe prosoape obișnuite, ceea ce nu este normal.  
             Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte: Cu privire la aspectele sesizate la 
U.P.U., vom analiza situația prezentată. 
              

Se trece la punctul XVII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcției Comunitare 

Județene de Evidență a Persoanelor  Gorj 

           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

 
 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 



  
 
 


