
ROMÂNIA                    

JUDEŢUL GORJ                                                    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Gorj,  

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare a proiectul de hotărâre;  

- Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, dezvoltarea capacităţii administrative, 

achiziții publice și patrimoniu; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism;  

- Raportul de avizare al Comisiei sănătate și asistență socială; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului; 

- Anunțul Președintelui Consiliului Județean Gorj înregistrat sub nr. 11134/04.07.2022 

privind depunerea propunerilor de nominalizare pentru acordarea titlului “Gorjeanul 

Anului” și a distincției “Diplomă de excelență” pentru anul 2021; 

- Documentația pentru acordarea titlului de “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021 

antrenorului Ion Bură, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11850/14.07.2022; 

- Referatul nr. 17404/17.10.2022 privind propunerea de nominalizare depusă la Consiliul 

Județean Gorj; 

- Procesul-verbal al Comisiei consultative de specialitate privind aprobarea atribuirii 

titlului “Gorjeanul Anului 2021” antrenorului Ion Bură, înregistrată sub nr. 

17541/18.10.2022; 

- Scrisoarea de recomandare a Comisiei consultative de specialitate a Consiliului Județean 

Gorj pentru atribuirea titlului “Gorjeanul Anului 2021”, înregistrată sub nr. 

1/17541/18.10.2022 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 76/2020 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 85/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru 

acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite unor personalități cu 

merite deosebite;  

- Prevederile art. 173 alin. (5) lit. a) și d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

      În baza art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se acordă titlul “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021 domnului Ion Bură, antrenor-

maestru atletism.  

 

Art. 2.  Preşedintele Consiliului Județean Gorj va înmâna domnului Ion Bură titlul conferit.  

 



Art. 3. Prezenta hotărâre se transmite Compartimentului pentru monitorizarea procedurilor 

administrative și managementul documentelor, persoanei nominalizate la art. 1, precum și 

Instituției Prefectului-Județul Gorj. 

 

 

      PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 222 

Adoptată în ședința din data de 28.10.2022 

Cu un număr de 32 de voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 


