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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr.  19353/15.11.2022 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 28.10.2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj. 

            Se constată participarea a 33 de membri ai Consiliului Județean, respectiv: 

 

I. Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai; 

- Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Tașcău Dorin-Dan; 

II. Consilierii județeni: 

- Bălan Radu; 

- Berca Eduard-Marius; 

- Bordușanu Constantina-Anca; 

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Constantinescu Elena-Dana; 

- Davițoiu Nicolae; 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe; 

- Drăgoi Ionuț;  

- Grivei Gheorghe; 

- Hanu Dorin; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Niculescu Bogdan (prin mijloace electronice); 

- Olaru Sergiu-Mihail (prin mijloace electronice); 

- Orzan Gheorghe; 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș (prin mijloace electronice); 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Soare Claudiu-Gabriel (prin mijloace electronice); 

- Șerban Vasilica; 

- Șoșoi Dumitru-Daniel; 

- Șuță Denisa-Zenobia (prin mijloace electronice); 

- Tănasie Cristinel; 

- Tudor Antoniu; 

- Vasilescu Maria. 

 

III. A participat, potrivit legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretar general al 

județului. 
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IV. Invitați:   

-Dl. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, 

achiziții publice și patrimoniu; 

-Dna. Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

-Dl. Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean; 

-Dl. Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean; 

-Dna. Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

-Dna Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

-Dna Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției și al 

unităților sanitare preluate; 

-Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

-Dl. Pavel Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

-Dna. Florescu Manuela – consilier, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, 

achiziții publice și patrimoniu; 

-Dna. Dina Ramona Giorgiana – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative, achiziții publice și patrimoniu; 

-Dl. Bură Ion - antrenor-maestru atletism la Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu-Jiu; 

-Reprezentanți Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

-Reprezentanți Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”; 

-Reprezentanți Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu;  

-Reprezentanți Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

 

Ședința este condusă de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-

Mihai, care supune aprobării următoarea ordine de zi, în conformitate cu prevederile 

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 1130 din 21.10.2022: 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului 

Gorj, înregistrată la data de 30.09.2022; 

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

2022; 

4. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Planului anual de acţiune al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2022; 

5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor de care 

beneficiază, potrivit legii, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) școlarizați în 

sistemul de învățământ special din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-

Jiu; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic 

Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu; 
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8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Urologie din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu, str. T. Vladimirescu, nr. 32”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”; 

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – 

Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar, rezultate 

din implementarea proiectului “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – 

Dobrița, județul Gorj”; 

12. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 

Consiliului Judeţean Gorj în anul 2021. 

 

Diverse. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu. 

 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 31 de voturi “pentru”. Nu au fost în sală la 

momentul votului consilierii județeni Constantinescu Elena-Dana și Vasilescu Maria. 

Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 31 de voturi “pentru”. Nu au fost în sală la 

momentul votului consilierii județeni Constantinescu Elena-Dana și Vasilescu Maria. 

A fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 17.10.2022, acesta 

fiind votat cu 31 de voturi „pentru”. Nu au fost în sală la momentul votului consilierii județeni 

Constantinescu Elena-Dana și Vasilescu Maria. 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Domnul Președinte să citire referatului de aprobare a proiectului de hotărâre, menționând 

motivele pentru care titlul „Gorjeanul anului 2021” îi este acordat domnului antrenor Ion Bură. 

 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 32 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu a fost prezentă în sală la momentul votului dna. consilier județean Constantinescu 

Elena-Dana. 

 

Domnul Ion Bură este invitat să i se acorde titlul “Gorjeanul Anului” pentru anul 2021, acesta 

declarându-se mulțumit și emoționat. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj, 

înregistrată la data de 30.09.2022 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 30 de voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au participat la dezbatere și la vot consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare 

Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. 

 

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

2022 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 30 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au participat la dezbatere și la vot consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare 

Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. 

 

4. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Planului anual de acţiune al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2022 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor de care 

beneficiază, potrivit legii, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) școlarizați în sistemul 

de învățământ special din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic 

Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu  

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 32 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu a participat la dezbatere și la vot dl. consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu. 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului 

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

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Urologie din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu, str. T. Vladimirescu, nr. 32” 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 30 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au participat la dezbatere și la vot consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare 

Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție ,,Reabilitarea și modernizarea Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18” 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 30 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au participat la dezbatere și la vot consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare 

Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. 

 

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul 

Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj a bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar, rezultate din 

implementarea proiectului “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, 

județul Gorj” 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

12. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 

Consiliului Judeţean Gorj în anul 2021 

 

Nu au existat observații. 

 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 30 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au participat la dezbatere și la vot consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare 

Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. 
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Dl. Președinte a declarat ședința ordinară închisă. 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

                 Întocmit, 

     Consilier juridic, 

Dina Ramona Giorgiana 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE,                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Cosmin-Mihai Popescu                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 


