
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Nr. 16968/29.11.2019 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 28.10.2019, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la 
care participă: 
 
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 
II. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL MUJA NICOLAE ȘI 
DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE. 
III. CONSILIERI JUDEȚENI: 
ANDREI VASILE-LIVIU 
BANȚA VICTOR 
BORCAN MARIUS 
BUCĂLĂETE GHEORGHE  
CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 
CILIBIU NICOLAE 
COANĂ ION 
DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 
DRAGU ION 
DRĂGOI IONUȚ-DINU 
FÂRȚĂ DUMITRU 
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 General al Județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Rujan Ion-Cristinel, Prefect. 



 
III. INVITAŢI: 

1. Ungureanu Victoria - director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

2. Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 
publice și transport public județean; 

3. Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții, infrastructură 
drumuri publice și transport public județean; 

4. Isuf Leontin – șef șerviciu, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 
achiziții publice; 

5. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice 
și al unităților sanitare preluate; 

6. Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Serviciul pentru transport public județean și activități 
suport;  

7. Raus Daniel – șef serviciu, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului; 
8. Bocșan Marieta – consilier, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice; 
9. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 
10. Cepoi Ion - manager, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj; 
11. Ciochină Ion - manager, Spitalul de Pneumoftizioligie „Tudor Vladimirescu” – comuna 

Runcu; 
12. Vienescu Dumitru – manager, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 
13. Popescu Doinel – director, Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor 

Gorj; 
14. Porumbel Gheorghe – director, Ansamblul  Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-

Jiu; 
15. Reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 
16. Reprezentanți ai mass-media locală.    

 
Înainte de a începe dezbaterea proiectului ordinii de zi al ședinței ordinare, cu ocazia 

împlinirii a 155 de ani de la constituirea Consiliului Județean Gorj, are loc o evocarea istorică a 
primei ședințe, cu participarea actorilor Teatrului „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu.  

 
De asemenea, sunt lansate două cărți dedicate activității Consiliului Județean Gorj și 

vechiului Consiliu Local Târgu Jiu, în primul an de la constituire. Autor este Ion Cepoi, 
directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.  

  
După încheierea evenimentului festiv, începe ședința ordinară, condusă de 

Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu Cosmin-Mihai. 
 
Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Tănasie 

Cristinel, Coană Ion și Borcan Marius. 
 
 



În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 880 din data de 21.10.2019, a fost convocat 
Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind declararea, în județul Gorj, a anului 2021 „Anul Tudor 

Vladimirescu”; 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe 

anul 2019; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului 

Gorj  înregistrată la data de 30.09.2019; 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj; 

5. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor 
de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de 
conducere vacante de șef de secție și șef de laborator din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Târgu – Jiu; 

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

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-
Jiu; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; 

10. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - orașul 
Târgu Cărbunești; 

11. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna 
Ionești; 

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiție 
,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, 
Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”; 

13. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de 
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 
dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce 
traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, 
Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de 
transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, și a 
Caietului de sarcini aferent acestui serviciu. 
Diverse. 

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această 
destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2019; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor 
Gorj; 



17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţie „Sistem de încălzire la Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de 
separare de părinți Valea Gilortului – C.S.C.C.D. Novaci”; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţie „Împrejmuire la C.I.A. Dobrița din plasă bordurată și lemn, în lungime totală 
de 447 m”; 

20. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în trimestrul III, anul 2019; 
21. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetului local al 

Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2018 și rectificarea bugetului propriu general 
al Județului Gorj pe anul 2019. 

 
          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
          De asemenea, domnul Președintele propune 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 (33 de voturi „pentru”).  
        
            În conformitate cu prevederile art. 138 alin (15) și art. 182 alin (4) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, este supus aprobării Consiliului Județean Gorj procesul-
verbal al ședinței din data de 27.09.2019, acesta fiind aprobat cu 33 de voturi „pentru”.  
 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind declararea, în județul Gorj, a anului 2021 „Anul Tudor 

Vladimirescu” 
 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
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 managementul proiectelor și relații 
externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz  
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

          Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  



            Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
 

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

Gorj pe anul 2019 
 
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
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 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Banța Victor și 
Drăgoi Ionuț-Dinu. 
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Banța Victor și 
Drăgoi Ionuț-Dinu. 
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Banța Victor și 
Drăgoi Ionuț-Dinu. 
            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Banța Victor și 
Drăgoi Ionuț-Dinu. 
            Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Banța Victor și 
Drăgoi Ionuț-Dinu. 



            Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Banța Victor și 
Drăgoi Ionuț-Dinu. 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Banța Victor și Drăgoi Ionuț-
Dinu. 
 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al 

Județului Gorj  înregistrată la data de 30.09.2019 
 
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
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 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

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

favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă articolul unic al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 
de acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 
             
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
 

 
 
 
 



Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj 

 
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

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

favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 
 
            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
           Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. 
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. 
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. 
        
  Se trece la punctul V al ordinii de zi: 
  Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a 
comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor 
funcții de conducere vacante de șef de secție și șef de laborator din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Târgu – Jiu 
 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 



Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și 
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

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

favorabil. 
 

  În vederea constituirii comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a 
contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef 
de secție și șef de laborator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu , se fac 
următoarele propuneri:  

 
- Secția Medicină Internă I – Chircu Sorin-Constantin, propus de Iacobescu Marcel-

Petrică; 
Secția Medicină Internă II – Hortopan Ramona-Cristina și Banța Victor, propuși 
de Popa Valentin și Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Secția Boli Infecțioase – Borcan Marius, propus de Coană Ion; 
- Secția Urologie – Șuță Denisa-Zenobia, propusă de Grivei Gheorghe. 
- Secția Oncologie – Pavel Nelu, propus de Prunariu Mihai-Octavian; 
- Secția Urologie – Hortopan Ramona-Cristina, propusă de Milosteanu Gheorghe. 

 
Supuse votului secret cele șase propuneri pentru desemnarea componenței nominale a 

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

 Chircu Sorin-Constantin 

- voturi exprimate – 32 
- voturi „pentru” – 32 
- voturi „împotrivă” – 0 

Hortopan Ramona-Cristina  
- voturi exprimate – 31 
- voturi „pentru” – 20 
- voturi „împotrivă” – 11 

Banța Victor 
- voturi exprimate – 31 
- voturi „pentru” – 12 
- voturi „împotrivă” – 19 

 

 

 



Borcan Marius 

- voturi exprimate – 32 
- voturi „pentru” – 32 
- voturi „împotrivă” – 3 

Șuță Denisa-Zenobia 

- voturi exprimate – 32 
- voturi „pentru” – 32 
- voturi „împotrivă” – 0 

Pavel Nelu 

- voturi exprimate – 32 
- voturi „pentru” – 24 
- voturi „împotrivă” – 8 

Hortopan Ramona-Cristina 

- voturi exprimate – 32 
- voturi „pentru” – 32 
- 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 (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Chircu Sorin-
Constantin și nu au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu 
și Tașcău Dorin-Dan. 
              Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Hortopan Ramona-
Cristina și nu au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și 
Tașcău Dorin-Dan.           
              Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Borcan Marius și nu 
au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău 
Dorin-Dan. 
               Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Șuță Denisa-
Zenobia și nu au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și 
Tașcău Dorin-Dan. 
              Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Pavel Nelu și nu au 
fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-
Dan. 
 
 



              Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Hortopan Ramona-
Cristina și nu au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și 
Tașcău Dorin-Dan. 
              Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan. 
              Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (25 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Chircu Sorin-
Constantin, Hortopan Ramona-Cristina, Borcan Marius, Șuță Denisa-Zenobia și Pavel Nelu. Nu 
au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău 
Dorin-Dan. 
                Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (25 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Chircu Sorin-
Constantin, Hortopan Ramona-Cristina, Borcan Marius, Șuță Denisa-Zenobia și Pavel Nelu. Nu 
au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău 
Dorin-Dan. 
                Se prezintă art. 10 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (25 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Chircu Sorin-
Constantin, Hortopan Ramona-Cristina, Borcan Marius, Șuță Denisa-Zenobia și Pavel Nelu. Nu 
au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău 
Dorin-Dan. 
                Se prezintă art. 11 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (25 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Chircu Sorin-
Constantin, Hortopan Ramona-Cristina, Borcan Marius, Șuță Denisa-Zenobia și Pavel Nelu. Nu 
au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău 
Dorin-Dan. 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (24 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Chircu Sorin-Constantin, 
Hortopan Ramona-Cristina, Borcan Marius, Șuță Denisa-Zenobia și Pavel Nelu. Nu au fost 
prezenți în sală la momentul votului consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și 
Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin. 
 
  Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 
  Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de 
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu 
 

 Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice 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 (33 de voturi „pentru”).  
          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
 
           Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 
           Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 
 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice 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 (33 de voturi „pentru”).  
          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 
la vot, Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-
Jiu 

 
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 



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”). Nu a votat consilierul județean Drăgoi Ionuț-Dinu. 
             Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Drăgoi Ionuț-Dinu. 
             Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Drăgoi Ionuț-Dinu. 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (32 voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Drăgoi Ionuț-Dinu. 
 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Gorj 

 
 Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice 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 (33 de voturi „pentru”).  
          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (33 de voturi „pentru”).  



 
           Se trece la punctul X al ordinii de zi: 
          Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - 
orașul Târgu Cărbunești 
 

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

administrative și achiziții publice 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 Proiectul de hotărâre. 
          Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - 
comuna Ionești 
 

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

administrative și achiziții publice 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 Proiectul de hotărâre. 
          Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (33 de voturi „pentru”).  
 



 
Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de 

investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, 
Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul 
Gorj” 

 
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură, drumuri publice și transport public județean și Direcția juridică, dezvoltarea 
capacității administrative și achiziții publice. 

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

favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață 
Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru 

categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 
național de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 
673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, 
Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj” 

 
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură, drumuri publice și transport public județean și Direcția juridică, dezvoltarea 
capacității administrative și achiziții publice. 



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

favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață 
Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea 

serviciului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel 
județean, și a Caietului de sarcini aferent acestui serviciu 
 

 Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate al Autorităţii Judeţene de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 
 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
           Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
             
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață 
Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
 



 
Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu 

această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2019 
 
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcției managementul proiectelor și 

relații externe, Direcției juridice, 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 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 (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață 
Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
 

Se trece la punctul XVI al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor 
Gorj 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice 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 Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață 
Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
 

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

de Urgență Târgu-Jiu 
 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice 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 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 (28 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Greci Cosmin.  
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Greci Cosmin.  
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Greci Cosmin.  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (28 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață 
Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Greci Cosmin.  

 



Se trece la punctul XVIII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie „Sistem de încălzire la Centrul de zi pentru copii aflați în situație 
de risc de separare de părinți Valea Gilortului – C.S.C.C.D. Novaci” 

 
 Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură, drumuri publice și transport public județean și Direcția juridică, dezvoltarea 
capacității administrative și achiziții publice. 

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

favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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 (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață 
Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Greci Cosmin.  
 

Se trece la punctul XIXal ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie „Împrejmuire la C.I.A. Dobrița din plasă bordurată și lemn, în 
lungime totală de 447 m” 

 
 Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură, drumuri publice și transport public județean și Direcția juridică, dezvoltarea 
capacității administrative și achiziții publice. 

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

favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan. 
            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 fost prezenți în sală consilierii județeni 
Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan. 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală consilierii județeni Neață 
Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan. 

 
Se trece la punctul XX al ordinii de zi: 
Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în trimestrul III, anul 2019 
 

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

Se trece la punctul XXI al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetului local al 

Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2018 și rectificarea bugetului propriu general 
al Județului Gorj pe anul 2019 

 
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
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 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. Nu au 
fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-
Dan.  



Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. Nu au 
fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-
Dan. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. Nu au 
fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-
Dan.  

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. Nu au 
fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-
Dan.  

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. Nu au 
fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-
Dan.  

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. Nu au 
fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-
Dan.  

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. Nu au 
fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-
Dan.  

Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. Nu au 
fost prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-
Dan.  

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu a votat consilierul județean Banța Victor. Nu au fost 
prezenți în sală consilierii județeni Neață Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan. 
 

„Diverse:” 
Domnul Președinte menționează că este posibil să se organizeze o ședință 

extraordinară în luna noiembrie. 
Doamna consilier județean Șuță Denisa-Zenobia vorbește despre situația de la Spitalul 

Județean de Urgență Târgu-Jiu și citează din concluziile Raportului Corpului de Control al 
Ministerului Sănătății.  

De asemenea, domnul consilier județean Banța Victor face completări pe marginea 
subiectului privind unitatea spitalicească din Târgu-Jiu. 

 
În completarea prezentului proces-verbal atașăm înregistrarea audio-video a ședinței 

ordinare. 
 
 



 
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  
 

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

Întocmit, 
Consilier juridic, 

Gușiță Ramona Giorgiana 
 
  

 


