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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. 5625/ 04.04.2022 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 29.03.2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj. 

            Se constată participarea a 32 de membri ai Consiliului Județean, respectiv: 

 

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

II. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe. 

III. Consilierii județeni: 

- Bălan Radu; 

- Berca Eduard-Marius; 

- Bordușanu Constantina-Anca; 

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Constantinescu Elena-Dana; 

- Davițoiu Nicolae; 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe; 

- Drăgoi Ionuț-Dinu; 

- Giorgi Gabriel-Giorgian; 

- Grivei Gheorghe; 

- Hanu Dorin (prin mijloace electronice); 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Niculescu Bogdan; 

- Negru Antonie-Marius; 

- Olaru Sergiu-Mihail; 

- Orzan Gheorghe; 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin (prin mijloace electronice); 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tănasie Cristinel; 

- Tudor Antoniu; 

- Vasilescu Maria. 
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IV. A participat, potrivit legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretar general al 

județului. 

 

V. Invitați: 

 

  - Dl. Muja Nicolae, Subprefect al Județului Gorj – reprezentant al Instituției Prefectului – 

Județul Gorj; 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- 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 publice 

și al unității sanitare preluate; 

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

administrative și achiziții publice; 

 

- Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT. 

 

 

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. 513/23.03.2022: 

 

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

2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2021 şi aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite 

la data de 31.12.2021; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 

28.10.2020 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Instituția 

Prefectului-Județul Gorj, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor 

Publice de Salubrizare Gorj - „ADIS” Gorj, Comisariatul Județean Gorj al Gărzii 

Naționale de Mediu, Inspectoratul de Poliție Județul Gorj și Consiliul Județean Gorj 

pentru ”Gorjul Curat”; 

5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie, practicate 

de către un operator de transport rutier, prestator al serviciului de transport public judeţean 

de persoane pe trasee din cadrul Programului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate, valabil până la data finalizării procedurilor de atribuire a contractelor 

de servicii publice, dar nu mai mult de 30.06.2023; 
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6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului 

exercitat în anul 2021 la nivelul Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu; 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului 

exercitat în anul 2021 la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”; 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului 

exercitat în anul 2021 la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 

Târgu-Jiu; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Muzeului Județean Gorj 

,,Alexandru Ștefulescu”; 

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

investiție Reabilitare sistem de producere a apei calde de consum care utilizează energia 

solară la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul 

Gorj; 

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

investiție Amenajare laborator de analize medicale, spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 

Vladimirescu”, comuna Runcu; 

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

investiție ,,Reabilitare, modernizare și schimbare acoperiș la terasa corp C13 – C.I.A. 

Dobrița”; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

56/28.02.2022 privind desemnarea componenței nominale a comisiei de concurs, precum 

și a comisiei de soluționare a contestațiilor; la Concursul de proiecte de management 

organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj, cu modificările ulterioare; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

17. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna 

Bălănești, pentru anul 2022; 

18. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna 

Bengești-Ciocadia, pentru anul 2022; 

19. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna 

Runcu, pentru anul 2022; 

20. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care 

nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și activității de monitorizare a caurilor 

de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie. 

21. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj privind aprobarea Studiului de 

oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Gorj, a 

modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate la nivelul județului Gorj, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj, a Caietului de sarcini al 
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serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj și 

a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de 

transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Gorj, nr. 210, 

adoptată în Ședința Ordinară din data de 23.12.2021; 

Diverse. 

22. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor 

imobile (construcții și terenuri) aflate în domeniul public al Județului Gorj; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării nivelului alocației de hrană pentru 

beneficiarii serviciilor sociale de tip rezidențial din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

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

Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu-

Jiu a bunurilor mobile – dotări (mijloace fixe, obiecte de inventar), achiziționate din 

bugetul propriu al județului Gorj; 

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului 

exercitat în anul 2021 la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj; 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale la 

serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj; 

27. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale 

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

Berlești, pentru anul 2022; 

28. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale 

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

Văgiulești, pentru anul 2022; 

29. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale 

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

Peștișani, pentru anul 2022; 

30. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale 

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

Mătăsari, pentru anul 2022. 

 

Președintele Consiliului Județean invită consilierii județeni ale căror mandate au fost validate 

prin Încheierile nr. 1/2022 și 2/2022 pronunțate de Tribunalul Gorj – Secția I Civilă să depună 

jurământul, în conformitate cu prevederile art. 117 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 32 voturi “pentru” , suplimentarea ordinii de zi 

cu punctele prevăzute la secțiunea Diverse, precum și mutarea punctului 23 la punctul 1. 

De asemenea, a fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței din data de 11.03.2022, acesta 

fiind votat cu 32 de voturi „pentru”.  
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1. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării 

nivelului alocației de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale de tip rezidențial din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

“contra”, 0 abțineri.  

 

2. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul 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”, 0 abțineri. Nu au participat la dezbatere și nu au votat: dl. Soare Claudiu-Gabriel și 

dl. Niculescu Bogdan. 

 

3.  Se supune aprobării Consiliului Județean privind aprobarea contului anual de execuţie a 

bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2021 şi aprobarea situațiilor financiare 

anuale întocmite la data de 31.12.2021; 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

“contra”, 0 abțineri. 

 

4. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 28.10.2020 privind stabilirea si organizarea comisiilor 

de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În vederea modificării și completării componenței nominale a comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Gorj, au fost formulate următoarele propuneri: 

- pentru comisiile prevăzute la art. I - doamna Vasilescu Maria; 

- pentru comisiile prevăzute la art. II - domnul Drăgoi Ionuț-Dinu; 

- pentru comisiile prevăzute la art. III - domnul Tudor Antoniu; 

- pentru comisiile prevăzute la art. IV - domnul Bălan Radu; 

- pentru comisia prevăzută la art. V - domnul Drăgoi Ionuț-Dinu. 

 

 

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

“contra”, 0 abțineri. 
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5. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Protocolului de colaborare între Instituția Prefectului-Județul Gorj, Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj - „ADIS” Gorj, 

Comisariatul Județean Gorj al Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratul de Poliție Județul 

Gorj și Consiliul Județean Gorj pentru ”Gorjul Curat”. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

“contra”, 0 abțineri. 

 

6. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificării tarifelor de călătorie, practicate de către un operator de transport rutier, prestator 

al serviciului de transport public judeţean de persoane pe trasee din cadrul Programului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la data finalizării 

procedurilor de atribuire a contractelor de servicii publice, dar nu mai mult de 30.06.2023. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

“contra”, 0 abțineri. 

 

7. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2021 la nivelul Școlii 

Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” 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”, 0 abțineri. 

 

8. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2021 la nivelul Muzeului 

Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

“contra”, 0 abțineri. 

  

 

9. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2021 la nivelul Ansamblului 

Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra”, 0 abțineri. Dl. Drăgoi Ionuț-Dinu nu a participat la dezbatere și nu a votat. 

 

 

10. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului 

de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. Nu au participat la dezbatere și nu au votat: dl. Berca Eduard-Marius și dl. 

Bucălăete Gheorghe. 

 

11. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului 

de funcţii al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri.  

 

12. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Reabilitare sistem de 

producere a apei calde de consum care utilizează energia solară la Spitalul de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. Nu au participat la dezbatere și nu au votat: dl. Berca Eduard-Marius și dl. 

Bucălăete Gheorghe. 

 

13. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Amenajare laborator de 

analize medicale, spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. Nu au participat la dezbatere și nu au votat: dl. Berca Eduard-Marius și dl. 

Bucălăete Gheorghe. 

 

 

14. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare, modernizare și 

schimbare acoperiș la terasa corp C13 – C.I.A. Dobrița”. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 32 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra”, 0 abțineri. 

 

15. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 56/28.02.2022 privind desemnarea componenței nominale a 

comisiei de concurs, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor; la Concursul de 

proiecte de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, cu modificările ulterioare. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. 

 

16. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru 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, 29 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra”, 0 abțineri. Nu au participat la dezbatere și nu au votat: dl. Soare Claudiu-Gabriel, dl. 

Niculescu Bogdan și dl. Popa Valentin. 

 

17. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului 

de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. 

 

18. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru avizarea Planului 

anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  

Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bălănești, pentru anul 2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. 

 

19. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru avizarea Planului 

anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  

Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bengești-Ciocadia, pentru anul 2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. 
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20. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru avizarea Planului 

anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  

Unității Administrativ Teritoriale – comuna Runcu, pentru anul 2022. 

 

 Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. 

 

21. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care 

nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și activității de monitorizare a cazurilor de 

copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie – nu 

au fost formulate observații. 

 

 

22. Se citește Rectificarea la Hotărârea Consiliului Județean Gorj privind aprobarea Studiului 

de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Gorj, a 

modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate la nivelul județului Gorj, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj, a Caietului de sarcini al 

serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj și a 

documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de 

transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Gorj, nr. 210, 

adoptată în Ședința Ordinară din data de 23.12.2021. 

 

23. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile (construcții și terenuri) aflate în domeniul 

public al Județului Gorj. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Dl. Berca Eduard-Marius a susținut amendamentul formulat de grupul de consilieri județeni ai 

Partidului Național Liberal și înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5218/ 28.03.2022 , 

 cu privire la extinderea termenului de 5 ani din cuprinsul Regulamentului propus spre adoptare. 

 

Dl. Popescu Cosmin-Mihai, Președintele Consiliului Județean Gorj a prezentat considerațiile 

de ordin juridic avute în vedere la stabilirea termenului în cauză. 

 

Supus la vot, amendamentul a fost respins cu 10 voturi “pentru”, 22 voturi “contra” (grupurile 

de consilieri județeni ai PSD, PMP și ProRomânia, precum și dl. consilier județean Grivei 

Gheorghe), 0 abțineri. 

 

Supus la vot în forma inițiată, proiectul de hotărâre a fost aprobat, pe articole și în integralitate, 

cu 22 voturi “pentru”, 10 voturi “contra” (grupul de consilieri județeni ai PNL, cu excepția dlui 

consilier județean Grivei Gheorghe), 0 abțineri. 
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24. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind transmiterea din 

evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a bunurilor mobile – dotări (mijloace fixe, obiecte 

de inventar), achiziționate din bugetul propriu al județului Gorj. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 29 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra”, 0 abțineri. Nu au participat la dezbatere și nu au votat: dl. Soare Claudiu-Gabriel, dl. 

Niculescu Bogdan și dl. Popa Valentin. 

 

25. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2021 la nivelul Bibliotecii 

Județene ,,Christian Tell” Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. 

 

26. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind modificarea 

arondării unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. 

 

27. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru avizarea Planului 

anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  

Unității Administrativ Teritoriale - comuna Berlești, pentru anul 2022 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. 

 

28. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru avizarea Planului 

anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  

Unității Administrativ Teritoriale - comuna Văgiulești, pentru anul 2022 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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           Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 32 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra”, 0 abțineri. 

 

29. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru avizarea Planului 

anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  

Unității Administrativ Teritoriale - comuna Peștișani, pentru anul 2022; 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. 

 

30. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre pentru avizarea Planului 

anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  

Unității Administrativ Teritoriale - comuna Mătăsari, pentru anul 2022 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

“contra”, 0 abțineri. 

 

 

Președintele  a declarat ședința ordinară închisă. 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

          PREȘEDINTE,                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Cosmin-Mihai Popescu                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Florescu Manuela 


