
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Nr. 12903/02.10.2018 

 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 28.09.2018, 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 
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 
PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 
POPA VALENTIN 
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 Prefect Florescu Ciprian-Adrian. 
  A lipsit motivat de la ședință domnul consilier județean Pavel Nelu. 
 

III. INVITAŢI: 
1. Isuf Leontin- șef serviciu, 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. Jerca Nicoleta – consilier, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități 

publice, proiecte și programe naționale; 
5. Trotea Luminița Maria – consilier, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale; 
6. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 
7. Ciochină Ion – manager, Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”; 
8. Popescu Doinel – director, Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj;  
9. Reprezentanți ai Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu; 
10. Reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 
11. 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: Banța Victor, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Grivei Gheorghe. 
Procesul verbal al ședinței din data de 17.09.2018 a fost aprobat tacit. 
 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 555 din data de 21.09.2018, a fost convocat 
Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

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

anul 2018; 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului 

exercitat la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”; 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării 

unui nou proiect de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 
sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management;  

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Artă 
Târgu-Jiu; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Socială Gorj; 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 
Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Gorj; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din 
Județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj; 

8. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Județului Gorj a unui bun-
imobil situat în localitatea Pociovaliștea, oraș Novaci și darea acestuia în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

9. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 
administrare de către Consiliul Local Săulești, asupra unei suprafețe de teren aferentă 
drumului județean 661, Ţînţăreni (DN 66) - Florești - Spahii - Şipotu - Turburea - Bibeşti - 
Săuleşti - Musculeşti - Petreşti - Bărbăteşti - Vierşani - Jupâneşti - Vidin - Târgu 
Cărbuneşti - Cojani - Săcelu - Blahniţa de Sus - Crasna din Deal(DJ 665), ce traversează 



comuna Săulești, cu excepția terenului aferent platformei drumului, aflată în proprietatea 
publică a Județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale la 
serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din Județul Gorj; 

11. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate 
speciale. 

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. Proiect de hotărâre privind majorarea participaţiei Judeţului Gorj la capitalul social al 
S.C. Parc Industrial Gorj S.A., prin aport în numerar; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de 
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu. 
 

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu a fost 
prezent la momentul votului domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan. 
            De asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de la punctul 
„Diverse”, votându-se în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent la momentul votului 
domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan. 
            
            Domnul consilier județean Neață Gheorghe propune să se țină un moment de reculegere 
pentru medicul cardiolog Grigore Lupescu, trecut în neființă. 
 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe 

anul 2018 
 
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 Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 
administrative și achiziții publice din cadrul 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. 
 
Domnul președinte Popescu Cosmin-Mihai face următoarele precizări cu privire la acest proiect 

de hotărâre:  
Având în vedere că influențele în minus, așa cum au solicitat instituțiile publice, nu pot fi 

operate în trimestrul IV, în unele cazuri, datorită implicațiilor la situațiile financiare la data de 
30.09.2018, se impune trecerea unor influențe în trimestrul III, cu compensarea lor prin fondul de 
rezervă bugetară.  

Astfel că, pe total influențe anuale și total trimestre nu sunt modificări. 
 
 
 



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

unanimitate (26 de voturi „pentru”).  Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-Mihai, 
Milosteanu Gheorghe, Banța Victor, Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin și Dragu Ion. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (26 de voturi „pentru”).  Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-Mihai, 
Milosteanu Gheorghe, Banța Victor, Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin și Dragu Ion. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (26 de voturi „pentru”).  Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-Mihai, 
Milosteanu Gheorghe, Banța Victor, Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin și Dragu Ion. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (26 de voturi „pentru”).  Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-Mihai, 
Milosteanu Gheorghe, Banța Victor, Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin și Dragu Ion. 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (26 de voturi „pentru”).  Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-Mihai, 
Milosteanu Gheorghe, Banța Victor, Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin și Dragu Ion. 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (26 de voturi „pentru”).  Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-Mihai, 
Milosteanu Gheorghe, Banța Victor, Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin și Dragu Ion. 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate ((26 de voturi „pentru”).  Nu au votat următoarele persoane: Popescu Cosmin-Mihai, 
Milosteanu Gheorghe, Banța Victor, Iacobescu Marcel-Petrică, Popa Valentin și Dragu Ion. 
 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului 

exercitat la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” 
 
Discuții: 
Domnul Orzan Gheorghe, consilier județean: Domnule președinte, având în vedere că 

Muzeul Județean are în administrare și Peștera Polovragi, cred că a venit timpul să îndreptăm o situație 
cel puțin ciudată și care face ca bugetul Comunei Polovragi să fie privat, anual, de importante sume de 
bani. Știm cu toții că s-au mai făcut demersuri în acest sens și nu s-a reușit rezolvarea acestei situații. 
Fac această intervenție deoarece am citit azi în presa locală un articol în care apăreau punctele de 
vedere ale domnului primar Epure și domnului director Hortopan. Cumva am înțeles că, așa cum este 
dumnealui conciliant, a propus o opțiune de compromis, care în opinia mea nu poate fi aplicată.  

De asemenea, m-a surprins poziția foarte tranșantă a domnului Hortopan Dumitru, în sensul că 
spune răspicat că nu va accepta ca Peștera Polovragi să fie administrată de comuna cu același nume. 
Cred că realizăm cu toții că această localitate trebuie să beneficieze de același regim ca și Comuna 
Baia de Fier, care își administrează peștera. De ce în Polovragi nu se poate face același lucru?  

Astfel, solicit public să se facă demersurile necesare pentru rezolvarea acestei situații, iar, 
pentru a fi sigur că vom găsi o rezolvare, eu împreună cu colegii mei din grupul PNL vom iniția un 
proiect de hotărâre în acest sens.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Pot să vă spun că, împreună cu domnul 
Milosteanu, prin luna martie, am discutat posibilitatea legală a trecerii peșterii în administrarea Comunei 
Polovragi, inclusiv a încheierii unui parteneriat între Muzeul Județean Gorj și Comuna Polovragi. Am 
hotărât ca în toamna acestui an, având în vedere că bugetul era deja aprobat, iar sumele care provin 
din taxa de vizitare a peșterii erau prinse în bugetul anului 2018, să găsim o formă legală, astfel încât și 
Comuna Polovragi să beneficieze de fondurile rezultate din taxa de vizitare a acestui obiectiv turistic.  



Așadar, de comun acord, împreună cu dumneavoastră și cu domnul Milosteanu, propun să 
începem demersurile pentru a găsi o modalitate de a rezolva această problemă.  

 
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 voturi „pentru”).  

 
Se trece la punctul III al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării 

unui nou proiect de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” sau, 
după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management 

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

 Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 
 Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Artă 
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 voturi „pentru”).  
 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Socială 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 
 
În vederea desemnării celor trei membri în Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Socială Gorj, din rândul șefilor instituțiilor publice aflate în subordinea sau 
sub autoritatea Consiliului Județean Gorj, domnul Președinte propune următoarele persoane:  

- Capotă Gigel Gheorghe - managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; 
- Ciochină Ion - managerul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu; 
- Popescu Doinel – director, Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj;  

 
 Se trece la vot secret, iar, după finalizarea acestuia, domnul Președinte propune amânarea 
proiectului de hotărâre pentru următoarea ședință ordinară, pe motivul că există posibilitatea apariției 
unei stări de incompatibilitate între funcțiile deținute de cei doi manageri ai unităților spitalicești și 
calitatea de membri în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Socială 
Gorj. 

  
Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 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 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. 
 
Domnul președinte Popescu Cosmin-Mihai îl propune ca reprezentant al Consiliului Județean 

în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj pe 
domnul consilier județean Coană Ion. 

 
Se trece la votul secret, iar Comisia de validare constată următorul rezultat:  
- voturi exprimate – 31 
- voturi „pentru” – 30 
- voturi „împotrivă” – 1 

 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
         

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din 

Județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și canalizare “ADIA” 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională 

– 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. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
 

 Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:  
 Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Județului Gorj a unui bun-
imobil situat în localitatea Pociovaliștea, oraș Novaci și darea acestuia în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

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

administrative și achiziții publice, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități 
publice, proiecte și programe naționale și 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 sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
 
 
 



Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 

administrare de către Consiliul Local Săulești, asupra unei suprafețe de teren aferentă drumului 
județean 661, Ţînţăreni (DN 66) - Florești - Spahii - Şipotu - Turburea - Bibeşti - Săuleşti - 
Musculeşti - Petreşti - Bărbăteşti - Vierşani - Jupâneşti - Vidin - Târgu Cărbuneşti - Cojani - 
Săcelu - Blahniţa de Sus - Crasna din Deal(DJ 665), ce traversează comuna Săulești, cu excepția 
terenului aferent platformei drumului, aflată în proprietatea publică a Județului Gorj și în 
administrarea Consiliului Județean Gorj; 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcției tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice 

și transport public județean, Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și 
protecția mediului și Direcției juridice,  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 de urbanism și amenajarea teritoriului – aviz 

favorabil. 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale la 

serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din Județul Gorj 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor și Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice. 
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 (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 



            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate 

speciale 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice 

și transport public județean, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
 

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 XIII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind majorarea participaţiei Judeţului Gorj la capitalul social al 

S.C. Parc Industrial Gorj S.A., prin aport în numerar  
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice și Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități 
publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz favorabil. 
  Se prezintă Raportul de avizare pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului – 

aviz favorabil. 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

     Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu 
 
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 şi asistență socială – aviz 

favorabil. 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

     Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 



            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
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”). Domnii consilieri județeni Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan 
nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 
 

 Discuții: 
Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Vreau să precizez că în perioada 3-14 

septembrie 2018 am fost în concediu de odihnă. 
 Domnul Banța Victor, consilier județean: Domnule președinte, stimați colegi, se apropie un 
moment important legat de operele lui Brâncuși, iar cu ocazia centenarului cred că ar fi un prilej de a 
atrage turiști în orașul marelui sculptor. Vreau să atrag atenția asupra unui articol de presă în care 
vicepremierul Stănescu intenționează, la sugestia unui artist plastic, să cloneze operele lui Brâncuși. 
Așa ceva este inacceptabil!  
 Așadar, dacă tot suntem în an centenar, vin cu ideea de a fi proiectate cu laser operele 
brâncușiene și se poate realiza acest lucru, de exemplu, chiar pe clădirea Palatului Administrativ, în 
parcuri sau în alte locuri.  

Pe langă acest lucru, pentru a putea da un start de răsunet internațional, ar trebui să invităm 
oameni de știintă, cercetători în domeniu de la nivel internațional, dar și național. Avem academicieni, 
profesori universitari, brâncușologi, oameni cu care ne putem mândri. Operele marelui artist sunt 
unice, trebuie protejate și puse în valoare așa cum se cuvine.  
 Domnul Nichifor Gheorghe, vicepreședinte: Nu am citit încă acel articol despre care ați 
vorbit, însă și noi considerăm că a clona operele lui Brâncuși ar fi un sacrilegiu. 
 În ceea ce privește acțiunea ce se va desfășura în luna octombrie, ea este o activitate foarte 
bine pregătită de către Primăria Municipiului Târgu-Jiu; știu că de câteva ori domnul primar 
Romanescu a mers la Președintele României și a discutat despre patronajul sub care se exercită 
acest moment aniversar și propun să îi lăsăm pe cei de la primărie și Centrul Brâncuși să facă acest 
moment așa cum dumnealor l-au organizat. Dacă sunt propuneri, se pot face într-o discuție separată 
cu reprezentanții primăriei.  

 
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  
 
 

 
         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

Întocmit, 
Nanu Dumitru 

 
  

 


