
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 7381/30.05.2019 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 29.05.2019, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

 

I. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL MUJA NICOLAE și 

DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE. 

II. CONSILIERI JUDEȚENI: 

BANȚA VICTOR  

BORCAN MARIUS 

BUCĂLĂETE GHEORGHE  

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

CILIBIU NICOLAE 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FÂRȚĂ DUMITRU 

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 al Județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Arjoca Sorin, Subprefect. 

A lipsit motivat de la ședință consilierul județean Andrei Vasile-Liviu. 



 

III. INVITAŢI: 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

publice și transport public județean; 

3. Isuf Leontin – șef-serviciu, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice; 

4. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice 

și al unităților sanitare preluate; 

5. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

6. Reprezentanți ai instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj; 

7. Reprezentanți ai mass-media locală.    

 

Ședința este condusă de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Muja 

Nicolae. 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Borcan Marius, 

Suță Denisa-Zenobia și Tașcău Dorin-Dan. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 511 din data de 23.05.2019, a fost convocat 

Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 

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

pe anul 2019; 

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

general al Judeţului Gorj pe anul 2018 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale 

întocmite la data de 31.12.2018; 

3. Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 

al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.; 

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului 

Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul 

propriu al Județului Gorj; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean 

Gorj; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei  de organizare şi desfăşurare 

a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 

director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu și Spitalului de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea reluării procedurii de 

selecție prealabilă a candidaților pentru completarea componenței statutare a 

Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - 

Bumbești – Jiu; 



9. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ 

Teritoriale – Lelești, Mușetești și Runcu; 

10. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în trimestrul I al anului 2019. 

Diverse. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 

137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile 

publice din subordine. 

 

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (30 de voturi „pentru”).            

Doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost prezentă în sală la momentul votului. 

          De asemenea, domnul vicepreședintele propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul 

de hotărâre de la punctul „Diverse”. În urma supunerii la vot a celor două propuneri, Consiliul 

Județean a votat în unanimitate (30 de voturi „pentru”). 

   

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2019; 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, 

dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice. 

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”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a 

participat la dezbatere și la vot. 

          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 

participat la dezbatere și la vot. 

          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 

participat la dezbatere și la vot. 

            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 

participat la dezbatere și la vot. 



            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 

participat la dezbatere și la vot.          

  Se prezintă art. 6al 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 

participat la dezbatere și la vot.          

  Se prezintă art. 7 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 

participat la dezbatere și la vot. 

 

          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 participat la 

dezbatere și la vot. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu 

general al Judeţului Gorj pe anul 2018 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite 

la data de 31.12.2018 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de întocmit de Direcția buget, finanțe, 
monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția 
Tehnică, Investiții, Infrastructură Drumuri Publice și Transport Public Județean, Direcția 
managementul proiectelor și relații externe şi Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 
administrative și achiziții publice; 

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 tineret, sport, turism– aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – 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”).   



          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 

al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 
administrative și achiziții publice și Societatea Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A. 

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 se 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 (31 de voturi „pentru”).   

          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

 

  Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

  Proiect de hotărâre privind darea în administrare (folosință gratuită) Spitalului 

Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu 

al Județului Gorj 

 

 Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, 

evidența patrimoniului și protecția mediului, Direcției tehnice, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean, Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice și Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, 

proiecte și programe naționale. 

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”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a 

participat la dezbatere și la vot. 

          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 

participat la dezbatere și la vot. 

          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 

participat la dezbatere și la vot. 

            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 

participat la dezbatere și la vot. 

            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 

participat la dezbatere și la vot.          

  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 

participat la dezbatere și la vot.          

 

          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 participat la 

dezbatere și la vot. 

  

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj 

 

 Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții public 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 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”).   

          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   

  Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   

 



          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

 

  Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

  Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu 

 

 Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții public 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 (31 de voturi „pentru”).   

          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   

  Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei  de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu și Spitalului de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu 

 

 Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții public 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 (31 de voturi „pentru”).   

          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   

  Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

 

  Observații: 

  Domnul Banța Victor, consilier județean: Pe 16 mai am depus la Consiliul Județean, 

la Președinte și la Secretarul județului două adrese cu titlu de procedură prealabilă pentru 

contestarea procedurii de scoatere la concurs a posturilor de șefi de secții de la nivelul Spitalul 

Județean de Urgență Târgu-Jiu. L-am chemat la ședința de astăzi și pe managerul unității 

spitalicești, dar lipsește, înseamnă că ne tratează cu indiferență. Propun să îl sancționăm că nu 

este prezent și că nu dorește să dea explicații cu privire la cele semnalate. De asemenea, dacă 

nu voi primi răspuns în scris, conform procedurii din Legea contenciosului administrativ, după 

30 de zile voi depune o contestație cu privire la actele administrative de organizare a acelor 

concursuri, pe care le consider nelegale.  

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea reluării procedurii de 

selecție prealabilă a candidaților pentru completarea componenței statutare a Consiliului 

de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești – Jiu 

 

 Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții public 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 se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – 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”).   

          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   



  Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ 

Teritoriale – Lelești, Mușetești și Runcu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj. 

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 (31 de voturi „pentru”).   

          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în trimestrul I al anului 2019. 

 

Raportul este prezentat de către domnul consilier județean Milosteanu Gheorghe, 

membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj. 

 

Observații: 

 Domnul Banța Victor, consilier județean: În acest raport nu este nimic diferențiat de 

la un trimestru la altul, nu se poate observa o evoluție, o involuție, este doar o înșiruire de vorbe 

goale fără sens, este un raport de doi lei și 50 de bani vechi. 

Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier județean: Domnule Banța, eu nu intru în 

conflict cu dumneavoastră în cadrul unei ședințe.  

 

 

 

 



 Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 

137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții public 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 – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 

 

Observații: 

Domnul consilier județean, Grivei Gheorghe: Cred că nu trebuia să luăm în bloc în 

discuții majorările salariale, ci trebuia să le discutăm separat. De exemplu, nu sunt de acord să 

majorăm salarile la Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului. Această instituție nu a 

depus un raport de activitate la Consiliul Județean, deși este susținută financiar de Consiliul 

Județean Gorj, această instituție, dacă este chemată să țină un spectacol la vreun eveniment 

din județ, solicită contravaloarea spectacolului respectiv. Așadar, nu sunt de acord să susținem 

financiar această instituție și nu mi se pare normal să ceară bani pentru spectacolele oferite 

gorjenilor.   

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. I al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 26 de 

voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și o abținere. Nu au votat consilierii județeni Milosteanu 

Gheorghe, Drăgoi Ionuț-Dinu și Banța Victor.  

Se prezintă art. II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 26 de 

voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și o abținere. Nu au votat consilierii județeni Milosteanu 

Gheorghe, Drăgoi Ionuț-Dinu și Banța Victor.  



Se prezintă art. III al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 26 de 

voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și o abținere. Nu au votat consilierii județeni Milosteanu 

Gheorghe, Drăgoi Ionuț-Dinu și Banța Victor.  

Se prezintă art. IV al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 26 de 

voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și o abținere. Nu au votat consilierii județeni Milosteanu 

Gheorghe, Drăgoi Ionuț-Dinu și Banța Victor.  

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, rezultatul fiind următorul: 26 de 

voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și o abținere. Nu au votat consilierii județeni Milosteanu 

Gheorghe, Drăgoi Ionuț-Dinu și Banța Victor.  

 

„Diverse:” 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Vă solicit ca la următoarea 

ședință a Consiliului Județean să ni se prezinte situația financiară a IDP Gorj comparativ cu 

momentul când a fost preluată de administratorul special; adică ce a făcut acesta de când a 

preluat-o. 

Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Cu siguranță ați aflat că tariful la 

apă s-a mărit, drept pentru care solicit, în următoarea ședință, un raport de la APAREGIO în 

care să se justifice majorarea tarifului.  

Domnul Groșanu David, consilier județean: Dacă tot am vorbit mai devreme de 

activitatea serviciului polițienesc, aș dori să atenționăm organele de poliție, prin reprezentanții 

ATOP, că la blocurile din zona clubului Mozard din municipiu este plin de oameni dubioși. 

Recomand o mai mare atenție în acea zonă.  

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

  

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier juridic, 

Gușiță Ramona Giorgiana 

 

  

 


