
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Nr. 4434/02.04.2019 

 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 28.03.2019, 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 
BORCAN MARIUS 
BUCĂLĂETE GHEORGHE  
CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 
CILIBIU NICOLAE 
COANĂ ION 
DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 
DRAGU ION 
DRĂGOI IONUȚ-DINU 
FÂRȚĂ DUMITRU 
GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 
GRECI COSMIN 
GRIVEI GHEORGHE 
GROȘANU DAVID 
GRUESCU ION 
HANU DORIN 
HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  
IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 
MILOSTEANU GHEORGHE 
NEAȚĂ GHEORGHE 
ORZAN GHEORGHE  
PAVEL NELU 
POPA VALENTIN 
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 
PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 
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 Florescu Ciprian-Adrian, Prefect. 
A lipsit motivat de la ședință domnul consilier județean Banța Victor.  



 
 

III. INVITAŢI: 
1. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 
2. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice 

și al unităților sanitare preluate; 
3. Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Serviciul pentru transport public județean și activități 

suport; 
4. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 
5. Draghiea Dumitru Decebal – șef al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj;  
6. Diaconescu Laurențiu-Claudiu – director general, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj; 
7. Popescu Ion-Doinel – director executiv, Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor 

Gorj; 
8. Reprezentanți ai mass-media locală.  

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

Popescu. 
Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Borcan Marius și Pavel Nelu. 
Procesul verbal al ședinței din data de 21.03.2019 a fost aprobat tacit. 
 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 362 din data de 22.03.2019, a fost convocat 
Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a  Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Gorj; 
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 
2019 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din 
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
aferentă estimărilor pentru anii 2020, 2021 și 2022 și a sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2019 şi 
estimări pe anii 2020-2022; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului județului Gorj, doamna Rădulea-
Zamfirescu Cristina-Elena, pentru anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale directorului general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, domnul Diaconescu Laurențiu-Claudiu, pentru 
anul 2018; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale directorului executiv al Direcţiei Comunitare de 



Evidenţă a Persoanelor Gorj, domnul Popescu Ion-Doinel, pentru anul 2018; 
6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării 

procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat de managerul în 
funcție pentru Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 
35/27.02.2017 privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj; 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a burselor 
pentru elevii școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-
Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și cuantumului burselor de 
ajutor social; 

9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ 
Teritoriale – Aninoasa, Bălănești, Crasna, Dragotești, Fărcășești, Polovragi, 
Telești, Vladimir, Scoarța; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean 
de   persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013 – 2019. 
Diverse. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
nr.64/24.04.2014 pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al județului Gorj; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 
 

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (31 de voturi „pentru”). 
Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul votului. 
          De asemenea, Președintele Consiliului Județean Gorj propune retragerea proiectelor de 
hotărâre de la punctele 2 și 8 și suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de la 
punctul „Diverse”.  În urma supunerii la vot a acestei propuneri, Consiliul Județean a votat în 
unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 
prezent în sală la momentul votului. 
   

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a  Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Gorj 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Gorj. 

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



Se prezintă 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 consilier județean Tașcău Dorin-Dan 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 consilier județean Tașcău Dorin-Dan 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 consilier județean Tașcău Dorin-Dan 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 consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 
prezent în sală la momentul votului. 
 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului județului Gorj, doamna Rădulea-Zamfirescu 
Cristina-Elena, pentru anul 2018 

 
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. 
 
 În vederea aprobării propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale secretarului județului Gorj, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, a fost aplicată 
procedura de alegere prin vot secret. Mai exact, domnul Milosteanu Gheorghe, membru în 
Comisia de numărare a voturilor, explică procedura de vot, respectiv tăierea cu o linie a 
variantei „DA” sau „NU” pentru propunea stabilită.  
 

În urma exercitării votului, Comisia de numărare constată următorul rezultat:  

Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena  
- voturi valabil exprimate – 31 
- voturi „pentru” – 25 
- voturi „împotrivă” – 0 
- voturi nule - 6 

 
 
 
 
 



 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 IV al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale directorului general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, domnul Diaconescu Laurențiu-Claudiu, pentru anul 
2018 

 
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 aprobării propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 
domnul Diaconescu Laurențiu-Claudiu, a fost aplicată procedura de alegere prin vot secret. Mai 
exact, domnul Milosteanu Gheorghe, membru în Comisia de numărare a voturilor, explică 
procedura de vot, respectiv tăierea cu o linie a variantei „DA” sau „NU” pentru propunea 
stabilită.  
 

În urma exercitării votului, Comisia de numărare constată următorul rezultat:  

Diaconescu Laurențiu-Claudiu  
- voturi valabil exprimate – 31 
- voturi „pentru” – 29 
- voturi „împotrivă” – 0 
- voturi nule - 2 

 
 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 V al ordinii de zi: 
  Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale directorului executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a 
Persoanelor Gorj, domnul Popescu Ion-Doinel, pentru anul 2018  
 

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. 
 
 În vederea aprobării propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale directorului executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Gorj, domnul 
Popescu Ion-Doinel, a fost aplicată procedura de alegere prin vot secret. Mai exact, domnul 
Milosteanu Gheorghe, membru în Comisia de numărare a voturilor, explică procedura de vot, 
respectiv tăierea cu o linie a variantei „DA” sau „NU” pentru propunea stabilită.  
 

În urma exercitării votului, Comisia de numărare constată următorul rezultat:  

Popescu Ion-Doinel  
- voturi valabil exprimate – 31 
- voturi „pentru” – 29 
- voturi „împotrivă” – 0 
- voturi nule - 2 

 
 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 VI al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării 

procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat de managerul în funcție 
pentru Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj 

 
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 juridice și de administrație publică – aviz 
favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 
 
 În vederea desfășurării procedurii de analizare a noului proiect de management 

elaborat de managerul în funcție pentru Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj, domnul 
Borcan Marius îl propune ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Comisia de evaluare 
pe domnul Tașcău Dorin-Dan, iar pentru Comisia de soluționare contestațiilor, domnul 
Milosteanu Gheorghe îl propune pe domnul Borcan Marius. 
 

Sunt supuse votului secret cele două propuneri pentru desemnarea componenței 
nominale a comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor, cu mențiunea că persoanele 
desemnate nu vor participa la vot și nu vor primi buletine de vot.  

În urma exercitării votului, Comisia de numărare constată următorul rezultat:  

Tașcău Dorin-Dan 

- voturi exprimate – 30 
- voturi „pentru” – 30 
- voturi „împotrivă” - 0 

Borcan Marius 

- voturi exprimate – 30 
- voturi „pentru” – 30 
- 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”).  Nu au votat consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan 
și Borcan Marius. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).  Nu au votat consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan 
și Borcan Marius. 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”).  Nu au votat consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan și Borcan 
Marius. 
 
 
  



Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

35/27.02.2017 privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul Șef 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 urbanism și amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 
  

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

acord în unanimitate (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 IX 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 – Aninoasa, Bălănești, Crasna, Dragotești, Fărcășești, Polovragi, Telești, 
Vladimir, Scoarța 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Gorj. 

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

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

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

acord în unanimitate (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 X al ordinii de zi: 
  Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public judeţean 
de   persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013 – 2019 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia urbanism și amenajarea 

teritoriului 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 și IMM-uri – aviz 

favorabil. 
  

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   
Se prezintă art. II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   
Se prezintă art. III 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 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

nr.64/24.04.2014 pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al județului Gorj 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 
utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, 
evidența patrimoniului și protecția mediului; 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 
 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).   
Se prezintă art. II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

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



Se prezintă art. III 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 XII 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. 
 
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”).  
 
           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
 
 

 Diverse: 
 Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Având în vedere că în luna mai vom 
acorda titlul de „Gorjeanul anului 2018”, voi iniția un proiect de hotărâre privind acordarea 
acestui titlu domnului poet Spiridon Popescu, a cărui activitate o apreciez foarte mult. Pe 
colegii mei, consilieri județeni, dacă doresc să participe la inițierea proiectului, îi aștept să se 
alăture acestui demers. 
 Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Nu trebuie să veniți cu un proiect de 
hotărâre. Trebuie, conform legii, să demarăm procedura de dezbatere publică, pentru că 
oricine are dreptul să propună o persoană care să fie desemnată „Gorjeanul anului”. Vă vom 



pune la dispoziție regulamentul pentru acordarea acestui titlu și discutăm exact despre 
termenul impus pentru depunerea acestor propuneri.  
 Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Domnule Președinte, pentru 
îmbunătățirea activității, v-aș ruga, ca pentru ședințele următoare, aparatul de specialitate să 
pregătească proiectele de hotărâre cu mai mult timp înainte, să ținem ședințele comisiilor de 
specialitate înainte cu trei sau 5 zile de ședința de plen, pentru că există situații când apar alte 
propuneri sau modificări pe marginea proiectelor și suntem nevoiți să le retragem de pe 
odinea de zi, când am putea avea timp pentru a le rectifica întocmai.  Nu solicit altceva decât 
respectarea termenului din lege. 
 Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Vom analiza și vom propune ca 
ședințele comisiilor să aibă loc chiar cu opt zile înainte de ședința de plen și cu cinci zile 
înainte să stabilim ordinea de zi. Dacă nu mai sunt și alte observații, declar ședința încheiată. 
Ne auzim luni pentru a stabili data ședintei extraordinare în vederea aprobării sumelor 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. O zi buna! 

 
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 
 
  

 


