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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. 4236/11.03.2022 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 28.02.2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Gorj. 

            Se constată participarea a 30 de membri ai Consiliului Județean, respectiv: 

 

I. Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai. 

II. Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Tașcău Dorin-

Dan. 

III. Consilierii județeni: 

- Berca Eduard-Marius; 

- Bordușanu Constantina-Anca; 

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Constantinescu Elena-Dana; 

- Davițoiu Nicolae; 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe; 

- Giorgi Gabriel-Giorgian; 

- Grivei Gheorghe; 

- Hanu Dorin; 

- Istrate Mihai; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Negru Antonie-Marius; 

- Niculescu Bogdan; 

- Olaru Sergiu-Mihail; 

- Orzan Gheorghe; 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tănasie Cristinel. 

 

IV. A participat, potrivit legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretar general 

al județului. 

 

V. Invitați: 
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- Dna. Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- Dna. Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- Dna. Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- Dna. Slivilescu Lidia –șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției 

publice și al unității sanitare preluate; 

- Dna. Florescu Manuela – consilier, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

- Dna. Semenescu Georgiana-Delia – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice; 

 

- Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT. 

 

La ședință participă 30 de membri ai Consiliului Județean Gorj din care 3 au participat 

prin intermediul aplicației electronice  (dl. Hanu Dorin, dl. Pavel Nelu, dl. Niculescu 

Bogdan). 

 

Ședința este condusă de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu 

Cosmin-Mihai, care supune aprobării următoarea ordine de zi, în conformitate cu 

prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 304 din data de 

07.03.2022: 

 

1. Referat constatator nr. 1/2726/16.02.2022 privind încetarea de drept a mandatului 

de consilier județean al domnului Ștefan Constantin și declararea locului său de 

consilier județean vacant; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 

județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant; 

3. Referat constatator nr. 1/3141/22.02.2022 privind încetarea de drept a mandatului 

de consilier județean al domnului Drăghescu Aurel-Dragoș și declararea locului 

său de consilier județean vacant; 

4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 

județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant; 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2022; 

6. 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 Județean Gorj, precum și a 

comisiilor de soluționare a contestațiilor; 

7. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi consilieri județeni  în vederea 

constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului Gorj pentru anul 2021; 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de 

concurs, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor la Concursul de 

proiecte de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; 
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9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

10. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Bălești, pentru anul 2022; 

11. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Bărbătești, pentru anul 2022; 

12. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - orașul Bumbești Jiu, pentru anul 2022; 

13. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna  Ciuperceni, pentru anul 2022; 

14. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna  Dănciulești, pentru anul 2022; 

15. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Jupânești, pentru anul 2022; 

16. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Lelești, pentru anul 2022; 

17. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna  Roșia de Amaradia, pentru anul 2022; 

18. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Săulești, pentru anul 2022; 

19. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna  Scoarța, pentru anul 2022; 

20. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Telești, pentru anul 2022; 

21. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale – comuna Turburea, pentru anul 2022; 

Diverse. 

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

Urgență Târgu-Jiu; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de 

finanțări nerambursabile din bugetul Județului Gorj pentru activități nonprofit de 

interes general pentru anul 2022; 

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Gorj nr.152/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

25. Proiect de hotărâre privind asocierea  UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean 

Gorj,  cu UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și UAT – 

Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj,  în vederea constituirii Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”; 
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26. Plan strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de către structurile 

M.A.I din Județul Gorj și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2022. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 29 voturi “pentru” , suplimentarea ordinii 

de zi cu punctele prevăzute la Diverse, respectiv la punctele 22-26, precum și mutarea 

punctului 23 la punctul 5. ( domnul Ișfan Ion nefiind prezent la momentul votului) 

De asemenea, a fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței din data de 14.02.2022, 

acesta fiind votat cu 29 de voturi „pentru” ( domnul Ișfan Ion nefiind prezent la 

momentul votului).  

 

1. Președintele Consiliului Județean Gorj dă citire Referatului constatator nr. 1/2726 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Ștefan 

Constantin și declararea locului său de consilier județean vacant , înregistrat la data 

de 16.02.2022. 

 

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia 

de consilier județean vacant. 

 

Avizul comisiei  juridice și administrație publică a fost favorabil. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. ( domnul Ișfan Ion nefiind prezent la 

momentul votului) 

Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. ( domnul Ișfan Ion nefiind prezent la 

momentul votului) 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. ( domnul Ișfan Ion nefiind prezent la 

momentul votului) 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. ( domnul Ișfan Ion 

nefiind prezent la momentul votului) 

 

3. Președintele Consiliului Județean Gorj dă citire Referatului constatator nr. 1/3141 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Drăghescu 

Aurel-Dragoș și declararea locului său de consilier județean vacant, înregistrat la 

data de 22.02.2022. 

4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia 

de consilier județean vacant. 

 

Avizul comisiei  juridice și administrație publică a fost favorabil. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. ( domnul Ișfan Ion nefiind prezent la 

momentul votului) 
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- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. ( domnul Ișfan Ion nefiind prezent la 

momentul votului) 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. ( domnul Ișfan Ion nefiind prezent la 

momentul votului) 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. ( domnul Ișfan Ion 

nefiind prezent la momentul votului) 

5.  Se supune aprobării Consiliului Județean privind aprobarea Programului anual 

pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Gorj pentru 

activități nonprofit de interes general pentru anul 2022; 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Dl. consilier județean Călinoiu Ion: avizul comisiei buget-finanțe a fost favorabil cu 

amendamentul propus. 

 

Discuții: 

Dl. consilier județean Călinoiu Ion a prezentat amendamentul înregistrat la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 3358 din 25.02.2022. 

Dl. consilier județean Olaru Sergiu-Mihail a susținut aprobarea proiectului de hotărâre 

în forma inițiată. 

Dl. consilier județean Rușeț Ion a solicitat informații cu privire la rezultatele proiectelor 

derulare în anul 2021. 

 

Președintele supune aprobării amendamentul propus, rezultatul votului fiind următorul: 

7 voturi “pentru”, 6 voturi împotrivă și 17 abțineri. 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj a propus ca suma de 250.000 lei șă fie alocată 

astfel: 

- pentru domeniul sport: 90.000 lei. 

- pentru domeniul tineret: 40.000 lei. 

- pentru domeniul protecția-mediului: 40.000 lei. 

- pentru domeniul turism: 40.000 lei. 

- pentru domeniul educație civică și antreprenorială: 40.000 lei. 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

inițiată: 

- Art. 1 – 26 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă (dl. consilier județean Grivei Gheorghe); 2 

abțineri (dl. consilier județean Rușeț Ion și dl. consilier județean Davițoiu Nicolae) - ( 

domnul Ișfan Ion nefiind prezent la momentul votului). 

- Art. 2 – 26 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă (dl. consilier județean Grivei Gheorghe); 2 

abțineri (dl. consilier județean Rușeț Ion și dl. consilier județean Davițoiu Nicolae) - ( 

domnul Ișfan Ion nefiind prezent la momentul votului). 

- Art. 3 – 26 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă (dl. consilier județean Grivei Gheorghe); 2 

abțineri (dl. consilier județean Rușeț Ion și dl. consilier județean Davițoiu Nicolae) - ( 

domnul Ișfan Ion nefiind prezent la momentul votului). 
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- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. ( domnul Ișfan Ion 

nefiind prezent la momentul votului). 

 

6. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022; 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Popescu 

Cosmin-Mihai, Popa Valentin, Niculescu Bogdan, Rușeț Ion, Soare Claudiu-Gabriel; 

Rușet Ion și Călinoiu Ion s-au abținut. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Popescu 

Cosmin-Mihai, Popa Valentin, Niculescu Bogdan, Rușeț Ion, Soare Claudiu-Gabriel ; 

Rușet Ion și Călinoiu Ion s-au abținut. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Popescu 

Cosmin-Mihai, Popa Valentin, Niculescu Bogdan, Rușeț Ion, Soare Claudiu-Gabriel; 

Rușet Ion și Călinoiu Ion s-au abținut. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Popescu 

Cosmin-Mihai, Popa Valentin, Niculescu Bogdan, Rușeț Ion, Soare Claudiu-Gabriel; 

Rușet Ion și Călinoiu Ion s-au abținut. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Popescu 

Cosmin-Mihai, Popa Valentin, Niculescu Bogdan, Rușeț Ion, Soare Claudiu-Gabriel; 

Rușet Ion și Călinoiu Ion s-au abținut. 

- Art. 6 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Popescu 

Cosmin-Mihai, Popa Valentin, Niculescu Bogdan, Rușeț Ion, Soare Claudiu-Gabriel; 

Rușet Ion și Călinoiu Ion s-au abținut. 

- Art. 7 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Popescu 

Cosmin-Mihai, Popa Valentin, Niculescu Bogdan, Rușeț Ion, Soare Claudiu-Gabriel; 

Rușet Ion și Călinoiu Ion s-au abținut.  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 24 voturi “pentru”. Nu au votat 

următoarele persoane: Popescu Cosmin-Mihai, Popa Valentin, Niculescu Bogdan, 

Rușeț Ion, Soare Claudiu-Gabriel; Rușet Ion și Călinoiu Ion s-au abținut. 

 

7. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul 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. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

S-a stabilit comisia de numărare a voturilor în următoare componență: 

- Domnul consilier județean Negru Antonie-Marius (PSD), Domnul consilier județean 

Tănasie Cristinel (PNL), Domnul consilier județean Rușeț Ion (PMP), Domnul consilier 

județean Ratcu Vasile (Pro România). 

Au fost făcute următoarele desemnări: 

- Pentru art. 1 alin. (1), domnul consilier județean Mitescu Gheorghe. 
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- Pentru art. 1 alin. (2), domnul consilier județean Ișfan Ion. 

- Pentru art. 2 alin. (1), doamna consilier județean Bordușanu Constantina-Anca. 

- Pentru art. 2 alin. (2), domnul consilier județean Istrate Mihai. 

- Pentru art. 3 alin. (1), domnul consilier județean Grivei Gheorghe. 

- Pentru art. 3 alin. (2), domnul consilier județean Popescu Constantin. 

- Pentru art. 4 alin. (4), domnul consilier județean Davițoiu-Leșu Gheorghe. 

- Pentru art. 4 alin. (2), domnul consilier județean Bucălăete Gheorghe. 

 

În urma votului secret s-au constatat următoarele: 

 

- Dl. consilier județean Mitescu Gheorghe: 26 voturi “pentru” din 26 voturi valabil 

exprimate.  

- Dl. consilier județean Ișfan Ion: 25 voturi “pentru ”, 1 vot împotrivă (dl. consilier 

județean Grivei Gheorghe) din 26 de voturi valabil exprimate. 

- Dna. consilier județean Bordușanu Constantina-Anca: 26 voturi “pentru ” din 26 de 

voturi valabil exprimate. 

- Dl. consilier județean Istrate Mihai: 26 voturi “pentru ” din 26 de voturi valabil 

exprimate. 

- Dl. consilier județean Grivei Gheorghe: 25 voturi “pentru ”, 1 vot nul din 25 de voturi 

valabil exprimate. 

- Dl. consilier județean Popescu Constantin: 26 voturi “pentru  din 26 de voturi valabil 

exprimate. 

- Dl. consilier județean Davițoiu-Leșu Gheorghe: 26 voturi “pentru  din 26 de voturi 

valabil exprimate. 

- Dl. consilier județean Bucălăete Gheorghe: 26 voturi “pentru  din 26 de voturi valabil 

exprimate. 

 

 

- În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

- Art. 1 a fost aprobat cu 22 de voturi “pentru”.Nu au votat următoarele persoane:  Mitescu 

Gheorghe, Ișfan Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Istrate Mihai, Grivei Gheorghe, 

Popescu Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Bucălăete Gheorghe.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 22 de voturi “pentru”.Nu au votat următoarele persoane:  Mitescu 

Gheorghe, Ișfan Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Istrate Mihai, Grivei Gheorghe, 

Popescu Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Bucălăete Gheorghe.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 22 de voturi “pentru”.Nu au votat următoarele persoane:  Mitescu 

Gheorghe, Ișfan Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Istrate Mihai, Grivei Gheorghe, 

Popescu Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Bucălăete Gheorghe.  

- Art. 4 a fost aprobat cu 22 de voturi “pentru”.Nu au votat următoarele persoane:  Mitescu 

Gheorghe, Ișfan Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Istrate Mihai, Grivei Gheorghe, 

Popescu Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Bucălăete Gheorghe.  

- Art. 5 a fost aprobat cu 22 de voturi “pentru”.Nu au votat următoarele persoane:  Mitescu 

Gheorghe, Ișfan Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Istrate Mihai, Grivei Gheorghe, 

Popescu Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Bucălăete Gheorghe.  

- Art. 6 a fost aprobat cu 22 de voturi “pentru”.Nu au votat următoarele persoane:  Mitescu 

Gheorghe, Ișfan Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Istrate Mihai, Grivei Gheorghe, 

Popescu Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Bucălăete Gheorghe.  

- Art. 7 a fost aprobat cu 22 de voturi “pentru”.Nu au votat următoarele persoane:  Mitescu 

Gheorghe, Ișfan Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Istrate Mihai, Grivei Gheorghe, 

Popescu Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Bucălăete Gheorghe.  
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- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 22 voturi “pentru”. Nu au votat 

următoarele persoane:  Mitescu Gheorghe, Ișfan Ion, Bordușanu Constantina-Anca, 

Istrate Mihai, Grivei Gheorghe, Popescu Constantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, 

Bucălăete Gheorghe. 

 

8. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru desemnarea 

a doi consilieri județeni  în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al județului Gorj pentru anul 2021. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj a precizat ca desemnarea celor doi consilieri 

județeni se va face prin vot secret, solicitând propuneri în aceste sens. Astfel dl. consilier 

județean Olaru Mihai l-a propus pe dl. consilier județean Orzan Gheorghe, iar domnul 

consilier Rușet Ion l-a propus pe dl. consilier județean Valentin Popa. 

 

În urma exercitării votului secret s-au obținut următoarele rezultate: 

- Dl. consilier județean Orzan Gheorghe – 26 voturi din 26 de voturi; 

- Dl. consilier județean Popa Valentin – 25 de voturi din 26 de voturi; 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat dl. consilier județean Orzan 

Gheorghe și dl. Popa Valentin. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat dl. consilier județean Orzan 

Gheorghe și dl. Popa Valentin. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat dl. consilier județean Orzan 

Gheorghe și dl. Popa Valentin. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat dl. consilier județean Orzan 

Gheorghe și dl. Popa Valentin. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat dl. consilier județean Orzan 

Gheorghe și dl. Popa Valentin. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat dl. 

consilier județean Orzan Gheorghe și dl. Popa Valentin. 

 

9. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind desemnarea 

componenței nominale a comisiei de concurs, precum și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor la Concursul de proiecte de management organizat pentru Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj a precizat ca desemnarea celor doi consilieri 

județeni se va face prin vot secret, solicitând propuneri în aceste sens. Astfel dl. consilier 

județean Rușet Ion l-a propus pentru comisia de concurs pe dl. consilier județean 

Davițoiu Nicolae, și, de asemenea,  pe dl. consilier județean Istrate Mihai l-a propus-o 

pentru comisia de contestații. 

 

În urma exercitării votului secret s-au obținut următoarele rezultate: 

- Dl. consilier județean Davițoiu Nicolae – 25 voturi “ pentru”din 25 de voturi valabil 

exprimate, 1 vot nul; 
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- Dl. consilier județean Istrate Mihai – 25 voturi “ pentru”din 25 de voturi valabil 

exprimate, 1 vot nul; 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Davițoiu 

Nicolae, Istrate Mihai. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Davițoiu 

Nicolae, Istrate Mihai. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Davițoiu 

Nicolae, Istrate Mihai. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”.  Nu au votat următoarele persoane: Davițoiu 

Nicolae, Istrate Mihai. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat 

următoarele persoane: Davițoiu Nicolae, Istrate Mihai. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu 

a fost în sală. 

 

10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Statului de funcții al Ansamblului Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

          În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”.   

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. 

 

11. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Bălești, pentru anul 

2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

12. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Bărbătești, pentru 

anul 2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

13. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - orașul Bumbești Jiu, pentru 

anul 2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

14. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Ciuperceni, pentru 

anul 2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

15. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Dănciulești, pentru 

anul 2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 
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16. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Jupânești, pentru 

anul 2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

17. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Lelești, pentru anul 

2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

18. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Roșia de Amaradia, 

pentru anul 2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

19. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Săulești, pentru anul 

2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

20. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Scoarța, pentru anul 

2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

21. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Telești, pentru anul 

2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

 

22. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru avizarea 

Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Turburea, pentru anul 

2022. 

 

 Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 
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- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

23. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru pentru 

modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Popa 

Valentin, Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Popa 

Valentin, Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Popa 

Valentin, Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Popa 

Valentin, Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”. Nu au votat 

următoarele persoane: Popa Valentin, Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel. 

Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

24. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.152/2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Președintele Consiliului Județean Gorj nu a 

votat și nu participă la vot. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Președintele Consiliului Județean Gorj nu a 

votat și nu participă la vot. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Președintele Consiliului Județean Gorj nu a 

votat și nu participă la vot. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Președintele Consiliului Județean Gorj nu a 

votat și nu participă la vot. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Președintele Consiliului Județean Gorj nu a 

votat și nu participă la vot. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. Președintele 

Consiliului Județean Gorj nu a votat și nu participă la vot. Domnul Tașcău Dorin-Dan 

nu a fost în sală. 
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25. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru Proiect 

de hotărâre privind asocierea  UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,  cu 

UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și UAT – Județul 

Dolj, prin Consiliul Județean Dolj,  în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Conurbația Jiului”. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 6 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 7 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

- Art. 8 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Tașcău 

Dorin-Dan nu a fost în sală. 

 

26. Planu strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de către structurile 

M.A.I din Județul Gorj și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2022. 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj îi dă cuvântul dlui. consilier județean Rușeț Ion 

pentru a prezenta câteva detalii cu privire la Planul strategic anual referitor la 

obiectivele ce vor fi realizate de către structurile M.A.I din Județul Gorj și indicatorii de 

performanță minimali pentru anul 2022, acesta precizând că planul a fost aprobat în 

cadrul ședinței ATOP desfășurată la data de 25.02.2022 și comunicat tuturor 

consilierilor județeni. De asemenea dl. consilier județean Rușeț Ion solicită celorlalți 

consilieri județeni eventualele observații.  Președintele Consiliului Județean Gorj 

precizează că nu sunt observații la Planul strategic anual referitor la obiectivele ce vor 

fi realizate de către structurile M.A.I din Județul Gorj și indicatorii de performanță 

minimali pentru anul 2022. 

 

Observații:  

- Dl. consilier județean Grivei Gheorghe a intervenit la sfârșitul ședinței, după 

epuizarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, precizând că dorește să se precizeze în 

procesul verbal de ședință ca avizele de la comisia juridică și de administrație publică, 

precum și cel de la comisia buget-finanțe, au fost favorabile cu amendamentele propuse. 

Acesta solicită  consilierilor județeni să respecte legile și să facă totul pentru binele 

gorjenilor, și nu pentru binele unor grupuri de interese. De asemenea dl. Grivei 

Gheorghe precizează că își asumă ceea ce spune și solicită să se consemneze acest lucru 

în procesul verbal de ședință.  

Intervine dl. consilier Popa Valentin care precizează că dl. Grivei Gheorghe a avut 

unele amendamente la proiectul menționat și comisia juridică și administrație publică nu 

a constatat că proiectul supus dezbaterii pe ordinea de zi are vreo problemă din punct de 

vedere juridic, această comisie pronunțându-se din punctul de vedere al legalității și nu al 

oportunității proiectului. Voturile în această comisie au fost 3 “pentru”, 1 împotrivă și 1 

abținere. 
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Domnul consilier județen Rușeț Ion intervine și precizează că s-a discutat punctul 6 de pe 

ordinea de zi modificată, respectiv Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

propriu general al Județului Gorj pe anul 2022, obținându-se următoarele voturi: 3 

“pentru”, 1 împotrivă și 1 abținere, iar punctul 5 de pe ordinea de zi modificată a primit 

aviz favorabil. 

 

Președintele  a declarat ședința ordinară închisă. 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

          PREȘEDINTE,                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Cosmin-Mihai Popescu                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Florescu Manuela 


