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HOT ĂRÂRE 
privind nominalizarea consilierilor județeni care vor participa la programul de schimb de experiență cu 

organisme/instituții similare din România, respectiv cu organisme/instituții similare din Uniunea Europeană,  în 

cadrul proiectului „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), 

 cod SIPOCA 528/ Cod SMIS 125603 

 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe, 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, prin care se propune nominalizarea consilierilor 

județeni care vor participa la programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din 

România, respectiv cu organisme/instituții similare din Uniunea Europeană; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 2 din 14.01.2019 privind aprobarea proiectului „Eficientizarea 

planificării strategice la nivel organizațional” (EPSO) și a cheltuielilor legate de implementarea 

acestuia; 

- Contractul de finanțare nr. 310 încheiat la data de 21.01.2019, între Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 

Capacitate Administrativă, și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar; 

- Contractul de servicii nr. 16812/21.10.2021, având ca obiect Servicii organizare schimb de experiență 

cu organisme/instituții similare din România, în cadrul proiectului „Eficientizarea planificării 

strategice la nivel organizațional (EPSO)”, cod SMIS 125603;  

- Contractul de servicii nr. 16813/21.10.2021, având ca obiect Servicii organizare schimb de experiență 

cu organisme/instituții similare din Uniunea Europeană, în cadrul proiectului „Eficientizarea 

planificării strategice la nivel organizațional (EPSO)”, cod SMIS 125603;  

- Prevederile art. 217 din Codul Administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului pentru planificare și fundamentarea procesului decizional din administrația 

publică locală, Anexa VI la Ghidul CP 10/2018; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. În vederea implementării Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și a Planului Strategic 

Instituțional al Județului Gorj, a coordonării și armonizării elementelor de planificare strategică (obiective, 

domenii de intervenție, proiecte etc.) cu elementele strategice de la nivel local până la nivel regional, 

național și european (principiul continuității și coordonării), se nominalizează următorii consilieri 

județeni, care vor participa: 

 

 

 

 



 

a) la programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din România: 

 

1. Bucălăete Gheorghe; 

2. Ișfan Ion; 

3. Istrate Mihai; 

4. Rușeț Ion; 

5. Negru Antonie-Marius; 

6. Mitescu Gheorghe. 

 

 

b) la programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din Uniunea 

Europeană: 

 

1. Tașcău Dorin-Dan; 

2. Giorgi Gabriel-Giorgian; 

3. Drăghescu Aurel-Dragoș; 

4. Mărgineanu Constantin-Lucian; 

5. Grivei Gheorghe; 

6. Orzan Gheorghe; 

7. Davițoiu Nicolae. 

 

Art.2. Se aprobă formularul DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru prevenirea și 

combaterea infectării cu COVID 19, necesar a fi completat înainte de participarea la programele de schimb 

de experiență, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va transmite consilierilor județeni nominalizați, compartimentelor de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

     CONTRASEMNEAZĂ,  

   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 168 

Adoptată în ședința din 28.10.2021 

Cu un număr de 15 voturi 

Din totalul numărului de consilieri prezenți 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                                                                                   

JUDEŢUL GORJ                                                                          

CONSILIUL JUDEŢEAN                                     Anexa  

                                                                                la Hotărârea C.J Gorj nr. 168 din 28.10.2021 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

pentru prevenirea și combaterea infectării cu COVID 19 

 

Subsemnatul(a)______________________________, identificat prin  CNP_______________________, 

număr telefon ________________________________ în calitate de consilier județean/angajat în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; după ce am luat la cunoștința de faptul că furnizarea 

de informații false și/sau incomplete poate conduce la îmbolnăvirea și/sau decesul altor persoane, precum 

și de faptul că declarația subsemnatului/ei poate să conducă la condamnarea penală a mea, pentru 

săvârșirea infracțiunilor prevăzute și sancționate de Codul Penal al României și de legi speciale, care ar 

putea rezulta din declararea necorespunzătoare a adevărului și/sau din declarații incomplete și îmi asum 

pe deplin consecințele declarației mele, prin semnarea acesteia, 

 

a) Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal al României, privind 

declarațiile neadevărate, următoarele: 

- sunt vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare. 

 

b) Declar pe propria răspundere următoarele: 

- în cazul în care nu voi mai participa la programul de schimb de experiență, mă angajez să suport plata 

tuturor cheltuielilor generate (transport, cazare). 
 

Prin prezenta declar că sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se realizeze, cu 

respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 adoptat de Parlamentul European si Consiliul 

Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecția în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal, precum și a normelor referitoare la libera circulație a acestui tip de date cu caracter 

personal și înțeleg că prelucrarea acestora se va face pe întreaga perioadă de timp în care există obligația 

legală, în sarcina entității, de prelucrare sau în vederea protejării interesului legitim al operatorului, 

inclusiv în ceea ce privește apărarea unui drept în justiție, iar acestea vor face obiectul transferului strict 

către unitățile sanitare și către instituțiile și/sau autoritățile publice direct interesate și implicate în 

combaterea infecției cu SARS COV 2. 

Anexez prezentei: 

- Copie, conform cu originalul, a Certificatului digital european COVID; 

- Copie CI/pașaport. 

 

 

Semnătura,                                                                        Data, 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

      CONTRASEMNEAZĂ,  

   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 


