
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 1455/05.02.2018 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 31.01.2018, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care 

participă: 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 

II. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR 

GHEORGHE 

III. 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 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

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 Florescu Ciprian-Adrian, Prefectul 

Județului Gorj. 

 

III. INVITAŢI: 

1. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

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

publice și transport public județean; 

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

al unităților sanitare preluate; 

4. Capotă Gigel – manager, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

5. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

6. 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: Tănasie 

Cristinel, Orzan Gheorghe și Davițoiu-Leșu Ghorghe. 

Procesul verbal al ședinței din data de 23.01.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 49 din data de 26.01.2018, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.12.2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ 

special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2018-2019; 

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unui imobil achiziționat 

de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 

precum și stabilirea condițiilor de administrare a acestuia; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

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

de Urgență Târgu-Jiu; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea 

Concursului de ocupare a postului corespunzător funcției contractuale de 

conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și 

a Activităților de Salubrizare Gorj; 

7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 

administrare asupra unor suprafețe de teren, de la km 46+787 la km 53+396, 

aferente drumului județean 665 Iezureni (DN66) - Mușetești - Crasna - Novaci - 



 

 

Baia de Fier - Polovragi - Racovița (Limita județului Vâlcea), aflate în proprietatea 

publică a Județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 143/31.07.2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, 

pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-

Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, cu modificările 

ulterioare; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 93/30.05.2017 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 

km (km 0+000-km 44+146)”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale 

din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj; 

11. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 17 privind completarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj cu 

imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu,str. Nicolae Titulescu, nr. 26, jud. 

Gorj,  adoptată în Şedinţa Ordinară din data de 30.01.2017. 

12. Diverse. 

 

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

           Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică nu a fost prezent în sală la 

momentul votului. 

           De asemenea, domnul Președinte propune inversarea punctului 8 cu 9 de pe ordinea 

de zi, propunerea votându-se în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean 

Iacobescu Marcel-Petrică nu a fost prezent în sală la momentul votului. 

 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj înregistrată la data de 31.12.2017 

 

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 vizat 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 (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică 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 (30 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ 

special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2018-2019 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Juridică şi Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

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

favorabil. 

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

favorabil. 

Se prezintă 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 Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 



 

 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unui imobil achiziționat 

de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și 

stabilirea condițiilor de administrare a acestuia 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

  Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcției urbanism, amenajarea 

teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului, al Direcției juridice, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice și al Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 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 urbanism şi amenajarea teritoriului – 

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 Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică nu a 

fost în sală la momentul votului. 



 

 

Se trece la punctul IV 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 Serviciul resurse umane, 

managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate şi vizat 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 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 Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul V 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 Serviciul resurse umane, 

managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate, Direcţia juridică, dezvoltarea 

capacităţii administrative și achiziții publice şi Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

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 Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 



 

 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea 

Concursului de ocupare a postului corespunzător funcției contractuale de conducere 

vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de 

Salubrizare Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative și achiziții publice şi Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al 

unităților sanitare preluate; 

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. 

 

Pentru comisia de concurs la concursul de ocupare a funcției contractuale de 

conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților 

de salubrizare Gorj, domnul Președinte al Consiliului Județean Gorj propune următoarele 

persoane: domnul Muja Nicolae – președinte, domnul Marcău Costel – membru și domnul 

Giorgi Nicolae - membru.  

În comisia de soluționare a contestațiilor sunt propuși următorii: domnul Nichifor 

Gheorghe – președinte, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena – membru și domnul 

Tănăsescu Dan - membru. 

 

În urma votului secret, Comisia de validare constată următorul rezultat: 

 

 Comisia de concurs 

- Muja Nicolae – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 23, voturi „împotrivă” – 7 

- Marcău Costel – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 25, voturi „împotrivă” – 5 

- Giorgi Nicolae –  voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 25, voturi „împotrivă” – 5 

 



 

 

 Comisia de soluționare a contestațiilor 

- Nichifor Gheorghe – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 25, voturi „împotrivă” – 5 

- Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 24, 

voturi „împotrivă” – 6 

- Tănăsescu Dan – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 27, voturi „împotrivă” – 3  

 

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 Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost în 

sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 

administrare asupra unor suprafețe de teren, de la km 46+787 la km 53+396, aferente 

drumului județean 665 Iezureni (DN66) - Mușetești - Crasna - Novaci - Baia de Fier - 

Polovragi - Racovița (Limita județului Vâlcea), aflate în proprietatea publică a Județului 

Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit al Direcției tehnice, investiții, 

infrastructură, drumuri publice și transport public județean și Direcției juridice, 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 urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost în 

sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 93/30.05.2017 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare 

DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 

44+146)” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit al Direcţiei Tehnice, Investiții, 

Infrastructură Drumuri Publice și Transport Public Județean și Direcției juridică, dezvoltarea 

capacități 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 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 (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost în 

sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:  

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 143/31.07.2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru 

obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. 

Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”, cu modificările ulterioare 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit al Direcţiei Tehnice, Investiții, 

Infrastructură Drumuri Publice și Transport Public Județean și Direcției juridică, dezvoltarea 

capacități 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 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 (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost în 

sală la momentul votului. 



 

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor 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 Direcția juridică, dezvoltarea capacități 

administrative și achiziții publice 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 prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – 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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost în 

sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 17 privind completarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj cu imobilul situat 

în municipiul Târgu-Jiu,str. Nicolae Titulescu, nr. 26, jud. Gorj,  adoptată în Şedinţa 

Ordinară din data de 30.01.2017 

 
Se face următoarea rectificare:  

 
- În cuprinsul hotărârii, în loc de: “str. Nicolae Titulescu, nr. 26” se va citi: “str. Nicolae 

Titulescu, nr. 8”. 
 



 

 

MOTIVARE: 
Rectificarea survenită la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 17 privind 

completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj, adoptată 
în Şedinţa Ordinară din data de 30.01.2017, în forma enunţată mai sus, este determinată, 
conform Certificatului de nomenclatură stradală nr. 102/18.01.2018 eliberat de 
Primăria Munciipiului Târgu-Jiu, de o eroare materială intervenită la tehnoredactarea hotărârii, 
 

Având în vedere regimul de publicare a actelor emise de autorităţile administraţiei 
publice locale, reglementat de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, rectificarea 
enunţată mai sus s-a efectuat prin adaptarea corespunzătoare a dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Fiind supusă la vot, propunerea de rectificare a fost aprobată în unanimitate. 
 
Se trece la punctul „Diverse” al ordinii de zi: 
 

 Discuții: 

Doamna Șuță Denisa, consilier județean: Ar fi fost corect ca la aceată ședință să fie 

prezenți și responabilii Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, managerii acestuia, respectiv 

actualul și fostul manager, pentru a se discuta în legătură cu situația foarte gravă semnalată de 

presa din acest județ și legat de perceperea unor taxe ilegale paciențior  pentru efectuarea unor 

RMN- uri și CT-uri și aș vrea să ne spuneți dacă v-au împuternicit pe dumneavostră, domnule 

președinte, sau care este motivul pentru care acesția nu sunt prezenți la ședința de plen, mai 

ales că la ședințele pe comisii domnul Capotă a fost prezent pentru câteva minute. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Îl rog pe domnul Capotă să intre in sală, 

dar dacă dumneavoastră doriți, la ședința viitoare voi convoca toți managerii Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu din 2008 până în 2017.  Domnul Capotă este director interimar 

și l-am invitat să vă dea detalii legat de stadiul actual și de ceea ce s-a întamplat de la data 

când au fost sesizate problemele la spital și la firma care administrează aparatul de rezonanță 

magnetică.  

Doamna Șuță Denisa, consilier județean: Vă mulțumim că participați la această 

ședință! După cum știți consilierii Partidului Național Liberal vor să clarifice situația semnalată 

de presa din Gorj legat de acea convenție de colaborare și de situația privind coplata percepută 

pacientilor, aș vrea să ne spuneți când ați aflat că se percep aceste taxe în mod ilegal, de ce au 

fost percepute aceste taxe, deși cred că era mai bine să ne răspundă domnul Tătaru, dar dacă 

dumnevoastră preferați să răspundeți în locul dumnealui, asta este. De asemenea, aș dori să 

ne informați cine a dispus postarea pe site-ul spitalului a tarifelor pentru coplată și dacă ați 

primit un răspuns de la firma respectivă prin care să vă informeze care au fost motivele pentru 

care au impus pacienților aceste sume. 

Domnul Capotă Gigel, manager la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu: În 

noiembrie 2017, societatea comercială care are RMN-ul în spitalul nostru a trimis o adresă 

către conducerea spitalului prin care ne informa că datorită numărului crescut al pacienților care 

solicitau RMN, dânșii au făcut o analiză, în adresă scrie „am făcut o analiză și percepm 150 de 

lei pentru taxa de contrast”. La momentul respectiv, domnul director Tătaru ne-a chemat și ne-a 



 

 

adus la cunoștință această adresă. Bineînțeles că nu am fost de acord pentru că în contract se 

prevedeau 5 investigații RMN gratuite pentru pacienții noștri. Am luat decizia să înaintăm o 

adresă respectivei societăți, să le aducem la cunoștință că trebuie să respecte clauzele 

contractuale. În decembrie, de când sunt manager interimar, am făcut acea adresă și nu se mai 

percepe substanța respectivă. Aș vrea să vă spun că nimeni din conducerea Spitalului 

Județean Târgu-Jiu nu are competența legală, nici puterea de a verifica în evidența unei 

societăți private ce face.  

Doamna Șuță Denisa, consilier județean: Cum a fost posibil ca, din 2008 încoace, 

nimeni din conducerea Spitalului Județean să nu afle că se încasează ilegal bani de la pacienți. 

Conform contractului, ar fi trebuit efectuate 5 investigații RMN gratuite, zilnic. 

Domnul Capotă Gigel, manager la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu: Direcția 

Națională Anticorupție va face lumină în acest caz. Am pus la dispoziția DNA toate 

documentele. Dacă sunt vinovat, voi răspunde. 

Doamna Șuță Denisa, consilier județean: Domnule președinte, există o hotărâre de 

Consiliu Județean prin care se pune la dispoziție acel spațiu firmei respective, tinând cont că in 

2012 a fost cesionat contractul de la firma falimentară către cealaltă firmă a domnului care 

administrează acel RMN? 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: În 2008, Spitalul Județean de Urgență a 

fost imputernicit de către Consiliul Județean să desfășoare procedurile legale de concesiune 

sau de închiriere a spațiului din incinta spitalului. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Domnule președinte, in acel document se 

precizează că spitalul are obligația să demareze procedurile conform legii, iar in aceste condiții 

trebuia să fie adoptată o hotărâre de Consiliu Județean, pentru că era vorba despre altă 

persoană juridică, din punctul meu de vedere. Am o întrebare si pentru dumneavoastră, 

domnule Capotă. Sunteți numit în decembrie la conducerea Spitalului Județean, dar cu 

siguranță știți că în anul 2016 s-a constituit o comisie formată din cinci consilieri județeni care 

au demarat un control la spital, la care ați luat parte și dumneavoastră și au existat niște 

propuneri și concluzii. Printre propunerile făcute de această comisie se număra și aceea ca o 

comisie formată din specialiști de la audit, de la Consiliul Județean, cât și specialiști din cadrul 

Instituției Prefectului să continue acel control pe baza prerogativelor lor legale, de aceea vă 

atrag atenția acum că, în anul trecut, în luna octombrie și noiembrie, au fost organizate două 

concursuri pentru asistent, dar nu mai știu exact pentru ce secție, care au fost amânate pe 

motivul că au fost subiecte în afara cadrului bibliografic, la fel cum și comisia constatase 

anterior. Pe aceleași subiecte, din afara cadrului bibliografic, a apărut un punctaj de 95, chiar 

de 100 de puncte. Cum explicați acest lucru?  

Domnul Capotă Gigel, manager la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu: Nu pot 

să răspund decât în legătură cu atribuțiile mele de serviciu. 

Doamna Șuță Denisa, consilier județean: Înțeleg că este necesar să faceți, domnule 

președinte, demersurile necesare ca la viitoarea ședință de Consiliu Județean să participe 

fostul manager al acestui spital, domnul Tătaru, pentru a ne lămuri și noi în legătură cu toate 

aceste aspecte semnalate. 

Domnul Daju Narcis, jurnlist: Voiam să clarific o chestiune legată de consumul de 

energie de la acest RMN, în valoare de 4 miliarde de lei vechi; probabil cunoașteți acest 



 

 

aspect. De ce l-ați stornat? Pentru că aceeași comisie care inițial, în luna octombrie, adunând 

consumul de energie electrică al aparatelor de la RMN-ul privat, a ajuns la vreo 300 de 

milioane lei vechi pe lună. În luna noiembrie, aceleași trei persoane au fost puse să calculeze 

din nou, au făcut aceeași adunare și le-a dat o sumă infinit mai mică. În baza celui de-al doilea 

calcul, care este total greșit, domnul manager interimar a stornat cele două facturi de 4 miliarde 

lei vechi. Aș vrea să îmi explicați cum s-a putut întâmpla acest lucru. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: În contractul de colaborare se prevedea 

plata consumului de energie. Spitalul Județean a aplicat încasarea contravalorii consumului de 

energie în sistem pausal.  

Domnul Capotă Gigel, manager la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu: Noi am 

numit o comisie formată din cadre de specialitate să ne facă o estimare a consumului de 

energie electrică. Nimic ilegal. S-a făcut acest lucru, în schimb, au venit cu un consum care ne-

a dat foarte mult de gândit si nouă și am cerut o nouă analiză. Eu nu știu cum au calculat. 

Directia Națională Anticorupție va verifica. 

Domnul Daju Narcis, jurnlist: Cum nu știți, că ați fost director economic? Să nu ne 

spuneți că nu știți. Ați acționat la presiuni politice. Vi se pare că a verificat ceva Direcția 

Națională Anticorupție în toți acești ani? Câți ar mai fi acum în sala asta dacă DNA-ul ar fi 

funcționat? Vorbim de două adunări cu două rezultate total diferite, asta vă întrebam. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Domnilor, este deja un dosar pe rol 

înregistrat, în care s-au cerut documente atât Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, cât și 

Casei Județene de Sănătate Gorj, haideți să lăsăm organele competente să își facă datoria în 

ceea ce privește verificarea tuturor aspectelor semnalate. 

Domnul Daju Narcis, jurnlist: După ce ați primit o solicitare, ați delegat o comisie 

formată din trei angajați ai Consiliului Județean. După cum știți acea comisie a venit și v-a 

informat că totul este ca în paradis la spital. Dumneavostră considerați că și-au făcut datoria? 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Comisia a respectat tematica din 

dispoziția emisă în vederea analizei modalității încheierii convenției de colaborare și a efectuării 

altor cinci investigații RMN zilnice. 

Domnul Daju Narcis, jurnlist: Ne desconsiderați cu acest răspuns. Aveți obligația să 

ne anunțați ce măsuri luați cu cei trei subordonați care și-au bătut joc. Au niște salarii faraonice, 

dincolo de zidurile acestea lumea moare de foame, dacă nu știți, aceasta este realitatea, iar 

dumneavoastră vă bateți joc. I-ați mandatat să facă verificări sau să își bată joc? 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Verificările au fost efectuate în limita 

competențelor legale. 

De asemenea, precizez că am făcut notificare firmei prestatoare să elibereze spațiul 

printr-o înțelegere amiabilă pentru a nu fi obligați să mergem în instanța de judecată. Rămâne 

să părăsească spațiul până la 31 martie. RMN-ul nou va trebui să fie funcționabil cel târziu 

până în luna septembrie, dacă nu, va fi relocat către un alt spital de urgență din țară. Firma 

care livrează RMN-ul a văzut spațiul din spital și a văzut că îndeplinește toate condițiile privind 

reabilitarea și izolarea acestuia, nu afectează ceilalți pacienți din spital. 

 

   



 

 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Consiliul Județean Gorj este 

acționar la Întrerprinderea de Drumuri și Poduri Gorj. Pentru a preveni ceea ce s-a întamplat 

anul trecut când bugetul acestei societăți a fost aprobat abia în luna iulie, v-aș ruga să 

respectați prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 care prevede că în 20 de zile de la 

aprobarea bugetului de stat, ceea ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie, societatea respectivă să-și 

prezinte bugetul, iar Consiliul Județean are termen 15 zile să-l aprobe.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Consiliul Județean are termen 45 de 

zile, pe 16 februarie vom aproba bugetul județului.  

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Dacă îmi aduc bine minte, 

domnul director și-a prevăzut un profit de vreo 2 miliarde de lei; acești bani influențează și 

bugetul Consiliului Județean, pentru că instituția fiind acționar acolo, dividendele revin 

Consiliului Județean. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Acest profit, dacă există, poate fi 

reinvestit.  

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Pentru a vedea modul în care 

domnul director IDP Gorj și-a îndeplinit prevederile contractuale, v-aș ruga ca la ședinta 

următoare să il invitați să ne prezinte modul de realizare al bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul trecut.  

De asemenea, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj are obligația ca trimestrial 

să prezinte un raport. S-a prezentat un singur raport în luna aprilie, pe site-ul instituției, dacă 

accesezi pagina unde trebuie afișat acest lucru, nu apare nimic și având în vedere cî s-a 

încheiat anul și au început să fie probleme de ordine publică în județ, v-aș ruga să fie prins pe 

ordinea de zi a ședinței următoare raportul ATOP pe 2017.  

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


