
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Nr. 18125/17.12.2019 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 28.11.2019, 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 
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. 
A lipsit motivat de la ședință domnul consilier județean Fârță Dumitru. 



 
III. INVITAŢI: 

1. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 
administrative și achiziții publice; 

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

3. Giurgiulescu Claudia – director executiv, Direcția managementul proiectelor și relații 
externe; 

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

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

6. Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 
de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

8. Popa Luis-Ionuț – director, Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a 
Activităților de Salubrizare Gorj; 

9. Raus Daniel – șef serviciu, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului; 
10. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 
11. Ciochină Ion - manager, Spitalul de Pneumoftizioligie „Tudor Vladimirescu” – comuna 

Runcu; 
12. Vienescu Dumitru – manager, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 
13. Porumbel Gheorghe – manager, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-

Jiu; 
14. Reprezentant al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”; 
15. Reprezentanți ai mass-media locală.    

 
Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu 

Cosmin-Mihai. 
 
Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Hortopan 

Ramona-Cristina, Neață Gheorghe și Greci Cosmin. 
 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 989 din data de 21.11.2019, a fost convocat 
Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 977/14.11.2019 a Președintelui 

Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe 
anul 2019; 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiție „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei 
memoriale Iosif Keber; 



4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 94/2016 
privind aprobarea proiectului Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și 
culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu 
modificările și completările ulterioare; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Explorarea tradițiilor populare 
autohtone și a transmiterii lor generațiilor viitoare” și cheltuielilor aferente implementării 
acestuia; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru 
județul Gorj; 

7. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor 
de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor de 
conducere vacante de şef de secţie din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor 
Vladimirescu” - comuna Runcu; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

9. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea 
ocupării unor funcții de conducere vacante de şef de secţie și șef de laborator din cadrul 
unităţii sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

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

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj. 

12. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj și 
numirea noilor reprezentanți în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu. 

 
          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu a 
fost prezentă în sală la momentul votului doamna Vasilescu Maria, consilier județean.  
           Înainte de a dezbate și vota proiectele înscrise pe ordinea de zi, consilierii județeni care 
s-ar afla într-un eventual conflict de interese anunță la ce proiecte nu vor vota, astfel: domnul 
Milosteanu Gheorghe nu participă la dezbaterea și la votarea proiectului de hotărâre de la 
punctul 8, domnul Popa Valentin – punctul 12, domnul Grivei Gheorghe - punctul 8, domnul 
Banța Victor - punctele 1 și 2, Drăgoi Ionuț-Dinu – punctul 10.  
          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 (31 de voturi „pentru”). Nu a fost prezentă în sală la momentul 
votului doamna Vasilescu Maria, consilier județean. 
            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 28.10.2019, acesta fiind aprobat cu 31 de voturi „pentru”.  
 
          Domnul Președinte menționează următoarele: As dori să începem ședința cu punctul 12 
al ordinii de zi. Având în vedere demisia domnului Popa Valentin și a doamnei Stricescu 
Daniela, membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, vă 
cer acordul să retragem de pe ordinea de zi acest proiect, să ne consultăm și să stabilim, la 



următoarea ședință, membrii titulari și membrii supleanți ai celor patru posturi: două de titulari, 
două de supleanți. 
            Propunerea este supusă la vot, rezultatul fiind următorul: 18 voturi „pentru”, 12 voturi 
„împotrivă” (Dragu Ion, Banța Victor, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Iacobescu Marcel-Petrică, Șuță 
Denisa-Zenobia, Grivei Gheorghe, Chircu Sorin-Constantin, Orzan Gheorghe, Tănasie 
Cristinel, Andrei Vasile-Liviu, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe). Nu a votat 
domnul Popa Valentin, iar doamna Vasilescu Maria nu a fost în sală la momentul votului. 
   

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 977/14.11.2019 a Președintelui 

Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
 

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  
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”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat, 
iar doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost în sală la momentul votului. 
           Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat, 
iar doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost 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”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat, 
iar doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost 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”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat, iar 
doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost în sală la momentul votului. 
 

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 tineret, sport, turism – 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”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat, 
iar doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost în sală la momentul votului. 
           Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat, 
iar doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost 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”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat, 
iar doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost 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”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat, 
iar doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost 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”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat, 
iar doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost 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”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat, 
iar doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost 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”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a votat, iar 
doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost în sală la momentul votului. 
 

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

obiectivul de investiție „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a 
Casei memoriale Iosif Keber 

 
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 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 

favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi 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 (31 de voturi „pentru”). Doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a 
fost în sală la momentul votului. 
           Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a 
fost în sală la momentul votului. 
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a 
fost în sală la momentul votului. 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 de voturi „pentru”). Doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost în sală 
la momentul votului. 
 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

94/2016 privind aprobarea proiectului Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică 
și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor și 

relații externe, Direcția tehnică, investiții, infrastructură, drumuri publice și transport public 
județean, 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 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”).  
            Se prezintă art. 4 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 de voturi „pentru”).  
        
  Se trece la punctul V al ordinii de zi: 
  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Explorarea tradițiilor populare 
autohtone și a transmiterii lor generațiilor viitoare” și cheltuielilor aferente implementării 
acestuia 
 

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

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 

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”).  
            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 5 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 de voturi „pentru”).  
 
        



  Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului 
pentru județul Gorj 
 

 Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia 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 Raportul de avizare al Comisiei 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 (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”).  
            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 6 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 de voturi „pentru”).  
 
           Se trece la punctul VII 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 
funcțiilor de conducere vacante de şef de secţie din cadrul 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. 
 
           În vederea constituirii comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a 
contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de şef de 
secţie din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu, se fac 
următoarele propuneri:  

 
- Secția Pneumologie I – Borcan Marius, propus de Milosteanu Gheorghe; 
- Secția Pneumologie II – Bucălăete Gheorghe, propus de Prunariu Mihai-Octavian; 
- Secția Pneumologie III – Gîrjoabă Vasile-Gabriel, propus de Andrei Vasile-Liviu; 

 

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:  

 Borcan Marius 

- voturi exprimate – 31 
- voturi „pentru” – 25 
- voturi „împotrivă” – 6 

Bucălăete Gheorghe 
- voturi exprimate – 31 
- voturi „pentru” – 25 
- voturi „împotrivă” – 6 

Gîrjoabă Vasile-Gabriel 
- voturi exprimate – 30 
- voturi „pentru” – 24 
- voturi „împotrivă” – 6 

 
             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”).  
            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
            Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  



            Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
          Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
          Se prezintă art. 6 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 de voturi „pentru”).  
    
           Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 
           Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 
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. 
 
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 Milosteanu Gheorghe și 
Grivei Gheorghe nu au votat. 
          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Milosteanu Gheorghe și 
Grivei Gheorghe nu au votat. 
           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 Milosteanu Gheorghe și 
Grivei Gheorghe nu au votat. 
 
          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Milosteanu Gheorghe și Grivei 
Gheorghe nu au votat. 
 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor examenelor organizate în 

vederea ocupării unor funcții de conducere vacante de şef de secţie și șef de laborator 
din cadrul unităţii sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă 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. 
 

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”).  
            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). 
            Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). 
            Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). 
            Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). 
            Se prezintă art. 8 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 de voturi „pentru”).  
 
           Se trece la punctul X al ordinii de zi: 
          Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 
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 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. 
 
 



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 a votat domnul consilier județean 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 a votat domnul consilier județean 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 a votat domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-
Dinu. 
           Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu. 
 

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

funcționare al Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de 
Salubrizare 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 industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului. 
 
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 de voturi „pentru”).  
 

Discuții: 
Domnul Banța Victor, consilier județean: Stimați colegi, domnule Președinte, ridic 

problema cu proiectul numărul 12 de pe ordinea de zi. Am înțeles că este un răgaz de 
consultare și vă propun să treacă acest răgaz cât mai repede și să convocăm împreună o 
ședință de îndată, deoarece nu putem lăsa Consiliul de administrație fără oameni. Propun să 
reluăm proiectul de hotărâre și să desemnăm doar două persoane.  



Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: După cum ați văzut, supleanții nu au 
demisionat și nu există niciun cadru legal pentru organizarea unei ședințe de îndată. Așadar, 
rămâne cum am votat, pentru luna decembrie. 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Domnule Președinte, referitor 
la acest proiect sunt mai multe aspecte care trebuie luate în calcul: Consiliul de administrație la 
spital a fost numit printr-o Hotărâre de Consiliu Județean în 2010, mandatul acestui consiliu era 
de patru ani. Din 2014 până în 2019 să înțeleg că nu am avut Consiliul de administrație sau 
acest consiliu a rămas ilegal în funcție? 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Domnule Iacobescu, când spuneți 
„ilegal” vă rog să indicați articolul din lege cu privire la mandatul de patru ani al Consiliului de 
administrație. Spuneți-mi textul de lege? 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: În Legea nr. 95 scrie că 
mandatul este de patru ani. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Ce articol? Unde scrie că mandatul 
este de patru ani? 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Este undeva după articolul 
187. Îl voi indica exact. Ideea este că, dacă a rămas ilegal în funcție acest Consiliu de 
administrație, se pune problema actelor emise, semnate, a legalității lor și domnul Prefect ar 
trebui să facă verificări.  

Domnul Andrei Vasile-Liviu, consilier județean: Având în vedere că urmează luna 
sărbătorilor de iarnă, aș avea rugămintea ca ședința din decembrie să fie până în data de 16, 
întrucât din 17 decembrie părăsesc țara. Vă mulțumesc!  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Dacă sunteți cu toții de acord, rămâne 
stabilit ca în data de 16 decembrie să aibă loc ședința ordinară.  

Domnul Nichifor Gheorghe, vicepreședinte: Stimați colegi, aveți în fața 
dumneavoastră invitațiile celor trei instituții care organizează evenimentele legate de Ziua 
națională a României. Dumnealor m-au mandatat pe mine ca să vă rog pe dumneavoastră să 
fim din nou împreună în data de 1 Decembrie și v-aș propune să fim la 10:50 în fața 
stadionului. Vă mulțumim frumos! 

Domnul Andrei Vasile-Liviu, consilier județean: Am de făcut o completare foarte 
importantă: anul trecut a fost o tribună acolo la care erau chemați consilierii județeni și 
persoanele oficiale, însă a fost ocupată de alte persoane. Ar fi bine să fie mai multă organizare 
de această dată.  

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Domnule Președinte, vreau să fac o 
referire la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 privind Normele pentru 
exercitarea controlului financiar preventiv și Codul specific de norme profesionale. La art. 3, 
alin. f) este prevăzută, ca o condiție, o vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minim 
trei ani în cadrul instituților publice și de minim trei ani în domeniul financiar-contabil, în cazul 
celorlalte entități publice. Din informațiile pe care le dețin, nu toți cei care sunt împuterniciți să 
exercite dreptul de control financiar preventiv îndeplinesc condițiile prevăzute în Codul 
normelor specifice. Vă rog să verificați cele menționate și până la următoarea ședință să ne 
prezentați, dacă este cazul, o situație cu persoanele care nu îndeplinesc condițiile impuse de 
lege și măsurile care au fost luate.  



Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: În fiecare an, Curtea de Conturi 
verifică, în principal, viza de control financiar preventiv. Niciodată nu a fost semnalată vreo 
nelegalitate în ceea ce privește aceste persoane, dar vom verifica. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Dacă tot a venit vorba de respectarea 
prevederilor legale, vreau să mai rdic o problemă referitoare la unul din colegii noștri din 
Consiliul Județean, și, dacă tot este prezent domnul prefect, aș dori să verifice dacă am 
dreptate referitor la Legea privind conflictul de interese. Așadar, atunci când a fost scoasă la 
licitație activitatea de prestări de servicii pe perioadă de iarnă de la IDP, în AGA, din partea 
Consiliului Județean, era colegul nostru Greci Cosmin care, în același timp, era și salariat la 
YDAIL. Ne încadrăm la conflictul de interese sau nu? 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Vă mulțumesc! Ne vedem duminică, iar 
următoarea ședință ordinară rămâne stabilită pentru data de 16 decembrie. 
 

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 
 
  

 


