
1 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr.  14694/02.09.2022 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 29.08.2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj. 

            Se constată participarea a 31 de membri ai Consiliului Județean, respectiv: 

 

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

II. Consilierii județeni: 

- Bălan Radu; 

- Berca Eduard-Marius; 

- Bordușanu Constantina-Anca; 

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Constantinescu Elena-Dana (prin mijloace electronice); 

- Davițoiu Nicolae; 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe; 

- Drăgoi Ionuț;  

- Grivei Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Hanu Dorin; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Niculescu Bogdan (prin mijloace electronice); 

- Olaru Sergiu-Mihail (prin mijloace electronice); 

- Orzan Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin (prin mijloace electronice); 

- Popescu Constantin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Soare Claudiu-Gabriel ( prin mijloace electronice); 

- Șerban Vasilica; 

- Șoșoi Dumitru-Daniel; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tănasie Cristinel; 

- Tudor Antoniu (prin mijloace electronice); 

- Vasilescu Maria. 

 

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

județului. 

 

IV. Nu au participat la ședință dl. Președinte, Cosmin-Mihai Popescu și dl. Vicepreședinte Tașcău 

Dorin-Dan. 
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V. 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; 

-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. Ungureanu Ion Marian – șef serviciu, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean; 

-Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

-Dl. Pavel Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

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

administrative, achiziții publice și patrimoniu; 

 

Ședința este condusă de către Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor 

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

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 978 din 23.08.2022: 

 

1. Raport privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a 

stabilit identitatea, gravidelor in risc social și a activității de monitorizare a cazurilor de copii 

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

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

2022; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Judeţean de Urgență 

Târgu-Jiu; 

5. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj în 

vederea constituirii Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă Târgu Jiu; 

6. Proiect de hotărâre 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; 

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

investiţie „Reabilitare drum județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul 

Gorj”; 

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

investiţie „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, 

județul Gorj”. 
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9. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2022, sume 

alocate Consiliului Judeţean Gorj prin Ordonanța de Guvern nr. 19/18.08.2022. 

Diverse. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 28 de voturi “pentru”. (Nu s-au conectat la 

aplicația electronică consilierii județeni Soare Claudiu-Gabriel, Niculescu Bogdan și Olaru 

Sergiu-Mihail).  

A fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 12.08.2022, acesta 

fiind votat cu 28 de voturi „pentru”. Domnul Rușeț Ion a avut o observație și anume faptul că 

în documentul menționat nu a fost precizată și motivația pentru care nu a votat procesul verbal, 

respectiv aceea că nu i-a fost transmis. 

De asemenea, se propune și se aprobă în unanimitate mutarea punctului 2 ultimul pe ordinea 

de zi, necesitând aprobare ulterioară proiectelor de hotărâri de la punctele 7, 8 și 9. 

1. Raport privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a 

stabilit identitatea, gravidelor in risc social și a 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 observații la acest punct de pe ordinea de zi.  

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 28 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Consilierii județeni Soare Claudiu-Gabriel, Niculescu Bogdan și Olaru Sergiu-Mihail 

nu s-au conectat la aplicația electronică. 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Judeţean de Urgență 

Târgu-Jiu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 27 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Consilierii județeni Niculescu Bogdan și Olaru Sergiu-Mihail nu s-au conectat la 

aplicația electronică, iar dl. Soare Claudiu-Gabriel și dl. Popa Valentin nu au participat la 

dezbatere și nu au votat. 

 

4. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj în 

vederea constituirii Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă Târgu Jiu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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Se desemnează comisia de monitorizare a procedurii de vot secret cu următoarea componență: 

dl. Rușet Ion, dl. Bucălăete Gheorghe și dl. Popescu Constantin, consilieri județeni. 

 

În vederea desemnării a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj pentru constituirea 

Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, 

Președintele de ședință, dl. Nichifor Gheorghe, propune pe dna Boșan Marieta și dl. Andrei 

Mircea, angajați în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. Nu au existat 

alte propuneri. 

 

Propunerile fiind supuse votului secret, reiese: 

 

- Dna Bocșan Marieta – 22 voturi ”pentru” și 0 voturi „contra”. 

- Dl. Andrei Mircea – 22 voturi ”pentru” și 0 voturi „contra”. 

 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

5. Proiect de hotărâre 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 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În vederea desemnării a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj în comisia de concurs, 

precum și  în comisia de soluționare a contestațiilor la Concursul de proiecte de management 

organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Gorj, se fac următoarele propuneri: în comisia de concurs dl Rușeț Ion îl propune pe dl. 

Davițoiu Nicolae și dna Șuță Denisa-Zenobia îl propune pe dl. Mitescu Gheorghe, acesta din 

urmă refuzând propunerea; în comisia de soluționare a eventualelor contestații dna Bordușanu 

Constantina Anca il propune pe dl. Mărgineanu Constantin-Lucian. 

 

Propunerile fiind supuse votului secret, reiese: 

 

- Dl. Davițoiu Nicolae – 21 voturi ”pentru” și 0 voturi „contra”. 

- Dl. Mărgineanu Constantin-Lucian – 21 voturi ”pentru” și 0 voturi „contra”. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Nu a votat dl. Davițoiu Nicolae. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Nu a votat dl. Mărgineanu Constantin-Lucian. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Mărgineanu 

Constantin-Lucian și Davițoiu Nicolae. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Mărgineanu 

Constantin-Lucian și Davițoiu Nicolae. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Mărgineanu 

Constantin-Lucian și Davițoiu Nicolae. 
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- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii 

județeni Mărgineanu Constantin-Lucian și Davițoiu Nicolae. 

 

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

investiţie „Reabilitare drum județean 607, km 25+352 – km 27+359, comuna Ionești, județul 

Gorj” 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Observație: Dl. consilier județean Rușeț Ion precizează că atunci când există pe ordinea de zi 

proiecte de acest fel precum celor de la pct. 7 și 8, ar trebui să fie puse la dispoziția consilierilor 

județeni și procesul-verbal al ședinței Comisiei tehnico-economice. 

Dl. Președinte de ședință precizează că vor fi puse la dispoziție cele solicitate. 

 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. 

 

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

investiţie „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ672 – 0,7 km, localitatea Godinești, 

județul Gorj” 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. 

 

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2022, sume 

alocate Consiliului Judeţean Gorj prin Ordonanța de Guvern nr. 19/18.08.2022 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. 

 

9. 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, 31 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. 

 

Diverse: 

 

Dl. Președinte de ședință dă citire următoarei informări: 

 

Pentru asigurarea funcționării statutare a Consiliului de administrație al S.C. „Parc Industrial 

Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu, se impune mandatarea reprezentanților Județului Gorj în Adunarea 
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Generală a Acționarilor pentru numirea unui administrator provizoriu în acest organ de 

administrare, ce se va consemna în procesul-verbal de ședință. 

 

Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, exercită, în numele UAT – 

Județul Gorj, calitatea de acționar unic la întreprinderea publică - Societatea Parc Industrial 

Gorj SA. 

 

În urma finalizării procedurii de selecție prealabilă a candidaților, reprezentanții autorității 

publice tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. - 

Bumbești-Jiu au fost mandatați prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 178/2022 pentru 

numirea doamnei Nicolescu Ana-Maria, respectiv a domnului Pârcălăboiu Ion-Dorin în 

funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial 

Gorj” S.A. - Bumbești – Jiu. 

 

De asemenea,  Consiliului Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, a aprobat 
prin Hotărârea nr. 178/2022 reluarea procedurii de selecție a candidaților pentru completarea 

componenței statutare a Consiliului de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial 

Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu, procedura de selecție a candidaților urmând a se realiza de către 

Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15/2022. 

 

Pentru asigurarea funcționării Consiliului de administrație al întreprinderii publice până la 

completarea prin selecție a componenței statutare a acestui organ de administrare, vă propun 

să acceptați, în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară, mandatarea 

reprezentanților Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor să decidă convocarea de 

îndată a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu în 

vederea numirii domnului Gruescu Ion, personal contractual în aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație 

al SC Parc Industrial Gorj SA, având în vedere și specializarea pe care o deține în domeniul 

juridic, în concordanță cu structura de specialități a membrilor consiliilor de administrație ale 

întreprinderilor publice reglementată de OUG nr. 109/2011. 

 

Mandatul administratorului provizoriu va fi exercitat în conformitate cu dispozițiile art. 641 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice. 

 
Dl. consilier județean Rușeț Ion menționează faptul că, fiind vorba despre un mandat de 4 luni, 

ar trebui explicat acest lucru, daca tot se cere acordul autorității deliberative, considerând că ar 

fi necesară o procedură de selecție, prezentându-se doar o propunere a unei persoane despre 

care nu se cunosc multe și cere lămuriri reprezentantului Direcției juridice. 

Dl. Marcău Costel, director executiv în cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității 

administrative, achiziții publice și patrimoniu, precizează că legea nu prevede o procedură de 

selecție și că este vorba de o situația specială la Parcul Industrial, despre care se știe deja,  și 

anume faptul că s-a reușit cu mari dificultăți să se selecteze doi membri titulari ai Consiliului 

de administrație, fiind remunerați simbolic, și în aceste condiții s-a mers pe această variantă, 

de a selecta un angajat din aparatul de specialitate al Consiliului Județean cu specializare 

juridică ca administrator provizoriu. Asta nu înseamnă că nu se pot face mai multe 

nominalizări.  

Dl. consilier județean Rușeț Ion răspunde că nu este de acord cu explicația reprezentantului 

Direcției juridice, fiind necesară prezentarea unui CV al persoanei selectate ca administrator 

provizoriu, pentru a-l cunoaște. 

Dna. Secretar general al județului menționează că este vorba despre o obligație prevăzută de 

lege și ce a făcut Direcția juridică a fost să aplice legea. 
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Dl. consilier județean Rușeț Ion mai spune că nu există un proiect de hotărâre care ar trebui 

votat în acest sens și că nu au fost informați anterior ședinței cu privire la această informare. 

Președintele de ședință, dl. Nichifor Gheorghe, menționează că materialul va fi readus în 

discuție în ședința extraordinară din 1 septembrie 2022, însoțit de mai multe explicații. 

 

Dl. Președinte de ședință 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 

 


