
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Nr. 14511/30.10.2018 

 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 29.10.2018, 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 
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 
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 Prefect Florescu Ciprian-Adrian. 
  A lipsit motivat de la ședință domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș. 



 
III. INVITAŢI: 

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

2. Blidea Mihaela – șef serviciu, Serviciul buget, situații financiare și sinteze; 
3. Florescu Liliana – șef serviciu – Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea 

serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;  
4. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice 

și al unităților sanitare preluate; 
5. Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Serviciul pentru transport public județean și activități 

suport; 
6. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 
7. Reprezentanți ai mass-media locală.  

 
Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai 

Popescu.  
Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Coană Ion, 

Borcan Marius și Pavel Nelu. 
Procesul verbal al ședinței din data de 15.10.2018 a fost aprobat tacit. 
 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 648 din data de 22.10.2018, 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 2018; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj  înregistrată la data de 30.09.2018; 
3. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei nr. 633/18.10.2018 a Președintelui 

Consiliului Judeţean Gorj,  privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 
a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru proiectul de buget pe anul 2019 şi estimări pentru anii 
2020, 2021 și 2022 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 
de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale 
din Județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 
pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 
Târgu-Jiu; 

6. Proiect de hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în 
domeniul public al Județului Gorj, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 
vederea valorificării prin vânzare a acestora; 



7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea valorificării prin 
vânzare a unui imobil evidențiat în patrimoniul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată în subordinea 
Consiliului Județean Gorj;  

8. Proiect de hotărâre  pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării 
procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Muzeul Județean 
Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, elaborat de managerul în funcție; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean 
Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu-
Jiu; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean 
de Urgență Târgu-Jiu. 

14. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate 
speciale. 
Diverse. 

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

16. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Gorj în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu. 
  
Domnul consilier județean Banța Victor propune retragerea proiectului de hotărâre de la 

punctul 13 al ordinii de zi, întrucât managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, domnul 
Gheorghe Gigel Capotă, nu este prezent la ședință.  

Domnul Președinte, în calitate de initiator al proiectului de hotărâre menționat, nu a fost 
de acord cu retragerea acestuia de pe ordinea de zi și a precizat că managerul unității 
spitalicești a fost prezent la ședintele comisiilor de specialitate. 

 
          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (32 de voturi „pentru”). 
            De asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de la 
punctul „Diverse”, votându-se în unanimitate (32 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 2018 
 
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 Direcţia juridică, 
dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice din cadrul 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 învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și 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 (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 II al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj  înregistrată la data de 30.09.2018 
 
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 şi de 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 articolul unic al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 
de acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei nr. 633/18.10.2018 a Președintelui 

Consiliului Judeţean Gorj,  privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei 
de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru proiectul de 
buget pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020, 2021 și 2022 pentru achitarea arieratelor 
provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

 
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 şi 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 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 prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 
 
 Discuții:  
 Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Domnule Președinte, există o 
discrepanță cu privire la modul cum au fost estimate sumele pentru echilibrare. Sunt localități 
precum Bumbești-Jiu, Bălești, Roșia de Amaradia, Prigoria, dar și altele care au la sume 
estimate zero lei. Doresc ca persoanele care întocmesc aceste documente să șină legătura mai 
bine cu unitățile administrativ-teritoriale implicate, pentru că nu este suficient să se spună că nu 
s-au solicitat sume. 
 Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Este vorba doar de vechimea 
arieratelor și de arieratele declarate la Agenția Națională de Administrare Fiscală. În 2019 vom 



asigura sumele necesare pentru plata arieratelor și a proiectelor, dar este vorba doar de 
arieratele declarate de ANAF, nu de cele nedeclarate. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Nu pun la îndoială buna dumneavostră 
credință, dar cunosc cum s-a procedat în anii anteriori și de aceea consider că trebuie mai 
multă atenție și implicare în ceea ce privește nevoile tuturor localităților din acest județ. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Aceeași prognoză am făcut-o și în anii 
trecuți și, cu siguranță, în perioada ianuarie – februarie am ținut cont de necesitățile reale ale 
fiecărei localități și vă spun că nu putem să punem în pericol o unitate administrativ teritorială, 
să nu își plătească cota de cofinanțare pentru un proiect european sau național. 
 Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Domnule Președinte, pe lângă 
aceste criterii despre care discutăm de fiecare dată când se împart aceste cote defalcate, 
pentru că și eu cred că se împart în mod subiectiv, aș vrea să vă întreb cum ați previzionat că 
în 2019 vom putea să împărțim cote la o valoare de cinci ori mai mare decât cele care au fost 
împărțite anul acesta. 

 Totodata, vă mai întreb dacă, în condițiile în care specialiștii estimează că va fi 
depășită ținta de deficit de 3%, s-a luat în calcul faptul că este an electoral, în care sunt două 
runde de alegeri, și dacă trebuie să continuăm să ținem captivi primarii, promițându-le aceste 
sume?  
 Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Dacă aș fi ministru de finanțe, v-aș 
spune, dar nu sunt în măsură să vă dau cifre acum cu privire la nivelul de deficit al României. 
Rog colegii să pună la dispoziția consilierilor județeni și adresa de la Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Gorj. Noi avem obligația de a duce la îndeplinire în termen de cinci zile 
prognoza și estimarea cofinanțării sau redistribuirii în teritoriu a cotei de 25% din TVA pentru 
unitățile administrativ-teritoriale.  
 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 
următoarele: 21 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu 
Sorin-Constantin, Davițoiu Leșu-Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei 
Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie 
Cristinel). 
 Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 
următoarele: 21 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu 
Sorin-Constantin, Davițoiu Leșu-Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei 
Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie 
Cristinel). 
 Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 
următoarele: 21 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu 
Sorin-Constantin, Davițoiu Leșu-Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei 
Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie 
Cristinel). 
 Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 
următoarele: 21 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu 
Sorin-Constantin, Davițoiu Leșu-Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei 



Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie 
Cristinel).  
 Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 
următoarele: 21 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu 
Sorin-Constantin, Davițoiu Leșu-Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei 
Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie 
Cristinel).  
 Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis 
următoarele: 21 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu 
Sorin-Constantin, Davițoiu Leșu-Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei 
Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie 
Cristinel). 
 
            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis 
următoarele: 21 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu 
Sorin-Constantin, Davițoiu Leșu-Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei 
Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie 
Cristinel). 
  

 Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale 
din Județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj 
 

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 servicii publice şi IMM-uri – 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 (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 voturi „pentru”).  
 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

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

 
Domnul președinte Popescu Cosmin-Mihai îi propune ca reprezentanți ai Consiliului 

Județean în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu 
pe consilierii județeni Fârță Dumitru și Șuță Denisa-Zenobia. 

 
Se trece la votul secret, iar Comisia de validare constată următorul rezultat pentru 

ambele propuneri:  
- voturi exprimate – 32 
- voturi „pentru” – 32 
- voturi „împotrivă” – 0 
  
 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”). Nu au votat consilierii județeni Fârță Dumitru și 
Șuță Denisa-Zenobia. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Fârță Dumitru și 
Șuță Denisa-Zenobia. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Fârță Dumitru și 
Șuță Denisa-Zenobia. 
 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (30 voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Fârță Dumitru și Șuță Denisa-
Zenobia. 



 
Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în 

domeniul public al Județului Gorj, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea 
valorificării prin vânzare a acestora 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

Evidența Patrimoniului și Protecția Mediului - Compartimentului evidență patrimoniu public și 
privat și al Direcției Juridice, Dezvoltarea Capacității Administrative și Achiziții Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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”). 

 
            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (32 voturi „pentru”).  
         

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea valorificării prin 

vânzare a unui imobil evidențiat în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 
utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția 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 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 voturi „pentru”).  
 

 Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:  
 Proiect de hotărâre  pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării 
procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Muzeul Județean Gorj 
,,Alexandru Ștefulescu”, elaborat de managerul în funcție 

 
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. 
În vederea desfășurării procedurii de analizare a noului proiect de management pentru 

Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, elaborat de managerul în funcție, domnul 
Tașcău Dorin-Dan îl propune pe domnul Borcan Marius în Comisia de concurs, iar doamna 
Șuță Denisa-Zenobia îl propune pe domnul Iacobescu Marcel-Petrică, pentru a face parte din 
Comisia de soluționare a eventualelor contestații.  

 
Cele două propuneri sunt supuse procedurii votului secret, cu mențiunea că persoanele 

nominalizate nu primesc buletine de vot. În urma finalizării votului, Comisia de validare constată 
următorul rezultat:  

 
1. Borcan Marius 
- voturi exprimate – 30 
- voturi „pentru” – 30 



- voturi „împotrivă” – 0 
 
2. Iacobescu Marcel-Petrică  
- voturi exprimate – 30 
- voturi „pentru” – 30 
- voturi „împotrivă” – 0 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Iacobescu Marcel-
Petrică, Borcan Marius și Grivei Gheorghe. 
            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Iacobescu Marcel-
Petrică, Borcan Marius și Grivei Gheorghe. 
            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Iacobescu Marcel-
Petrică, Borcan Marius și Grivei Gheorghe. 

 
            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (29 voturi „pentru”). Nu au votat consilierii județeni Iacobescu Marcel-Petrică, 
Borcan Marius și Grivei Gheorghe. 
 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 
prezent în sală la momentul votului. 
 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 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 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 
prezent în sală la momentul votului. 
 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean 

Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” 
 
 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 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 
prezent în sală la momentul votului. 
 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă Târgu-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 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 
prezent în sală la momentul votului. 

 
Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-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 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 
fost prezent 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 
prezent în sală la momentul votului. 

 
Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate 

speciale 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – 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 (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 
Prunariu Mihai-Octavian nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 
Prunariu Mihai-Octavian nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 
Prunariu Mihai-Octavian nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Prunariu 
Mihai-Octavian nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 
Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-
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 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 (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 
Prunariu Mihai-Octavian nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 
Prunariu Mihai-Octavian nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 
Prunariu Mihai-Octavian nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Prunariu 
Mihai-Octavian nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 



Se trece la punctul XVI al ordinii de zi: 
Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Gorj în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Artă Târgu-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 de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 
 
Ca reprezentant în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu domnul 

președinte îl propune pe Chircu Sorin-Constantin. 
 
Se trece la votul secret, iar Comisia de validare constată următorul rezultat:  
 
- voturi exprimate – 32 
- voturi „pentru” – 32 
- voturi „împotrivă” – 0 

 
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”).  
 
            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 
unanimitate (32 de voturi „pentru”).  
 

 Discuții: 
 Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Consilierii PNL au înaintat un 
proiect de hotărâre cu privire la proiecția unor filme în anul Centenarului. Dacă mai așteptăm 
puțin probabil trece Centenarul și proiectul tot nu va ajunge pe ordinea de zi a ședinței 
Consiliului Județean. Care este stadiul acestui proiect, având în vedere că vine iarna și ar fi 
mult mai greu pentru cetățeni să vină pentru a vedea aceste proiecții? 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Vă rog să veniți mâine să discutăm și  
dacă e necesar, chiar vom face o ședință extraordinară pentru acest proiect de hotărâre.  

 Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Iar a doua problemă este că 
la ședințele comisiilor de specialitate și ale Consiliului Județean, s-au solicitat unele situații 
informative, situații economice cu privire la unele servicii, de exemplu IDP, APAREGIO etc, 
dar nu am primit niciun răspuns la aceste solicitări. 



Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: La IDP v-am spus că în momentul în 
care raportul administratorului judiciar va fi aprobat de instanță, vi-l voi pune la dispoziție, 
pentru că este public, iar informarea cu privire la situația de la APAREGIO chiar eu i-am 
inaintat-o domnului consilier județean Victor Banța. 

De asemenea, propun ca ședința ordinară de luna viitoare să aibă loc în intervalul 22-
25 noiembrie 2018, însă vă vom contacta pentru stabilirea datei exacte. Vă mulțumesc! 
 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  
 
 

 
         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

Întocmit, 
Nanu Dumitru 

 
  

 


