
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 1467/04.02.2019 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 31.01.2019, 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  

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

CILIBIU NICOLAE 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FÂRȚĂ DUMITRU 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION 

HANU DORIN 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE  

PAVEL NELU 

POPA VALENTIN 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

 

De asemenea, participă, conform legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, 

Secretar al Județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul subprefect Arjoca Sorin. 

A lipsit motivat domnul consilier județean Bucălăete Gheorghe. 



 

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. Fețeanu Daniel – inspector șef, Inspectoratul Județean de Poliție Gorj;  

5. Nicolae Baiu – director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu; 

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: Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Neață Gheorghe și Orzan Gheorghe. 

Procesul verbal al ședinței din data de 14.01.2019 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 67 din data de 25.01.2019, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Gorj; 

2. Proiect de hotărâre privind declararea Anului 2019 „Centenar Dincă Schileru”; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative cu privire la 

regimul juridic al unui imobil cu statut special inclus în inventarul  bunurilor 

care aparțin domeniului public al Județului Gorj; 

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

de administrare asupra unui imobil aflat în domeniul public al Județului Gorj; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de 

evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Bibliotecii Județene 

,,Christian Tell” Gorj, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a 

managementului exercitat la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina 

Gorjului” Târgu – Jiu; 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a 

managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a 

Persoanelor Gorj; 

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

de Urgență Târgu-Jiu; 



10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de 

Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiție  ,,Consolidare pod peste pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, 

km 11+620, sat Magherești, Comuna Săcelu, Județul Gorj”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiție ,,Construire pod peste pârâul Zlaști pe DJ 674A, Km 

5+020, Comuna Dănești, Județul Gorj”; 

13. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2018 de Comisia pentru Protecția 

Copilului Gorj; 

14. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2018; 

15. Planul strategic al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru anul 2019 și 

modalități practice preconizate pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță 

minimali. 

Diverse. 

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

special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2019-2020; 

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

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

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile 

publice din subordine. 

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

fost prezenți în sală la momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia și Gruescu 

Ion. 

          De asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de la 

punctul „Diverse”, votându-se în unanimitate (30 de voturi „pentru”). 

          Domnul Președinte propune ca punctele XIV și XV ale ordinii de zi să fie dezbătute după  

punctul I. Fiind supusă la vot, propunerea a fost aprobată în unanimitate (31 de voturi „pentru”).   

          Doamna consilier județean Șuță Denisa-Zenobia nu a fost prezentă în sală la momentul 

votului.       

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative și achiziții publice din cadrul Consiliului Județean Gorj. 

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”).  Doamna consilier județean Șuță Denisa-Zenobia 

nu a fost prezentă 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”).  Doamna consilier județean Șuță Denisa-Zenobia 

nu a fost prezentă 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”).  Doamna consilier județean Șuță Denisa-Zenobia 

nu a fost prezentă 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”).  Doamna consilier județean Șuță Denisa-Zenobia nu a fost 

prezentă în sală la momentul votului.       

 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 

Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în anul 2018 

 

Discuții:  

Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier județean: Vreau să precizez că apreciez 

activitatea desfășurată în anul 2018 de către Inspectoratul Județean de Poliție Gorj. Am 

observat că a scăzut infracționalitatea, ceea ce este un lucru benefic pentru locuitorii județului 

Gorj. De asemenea, am constatat cu satisfacție că, atât la poliția județeană, cât și la 

jandarmerie, un obiectiv principal este prevenția și se vorbește foarte mult despre acest lucru. 

Este mai usor să faci prevenție decât să combați un fenomen; faptul că există acest lucru ne dă 

o siguranță că indicatorii vor fi realizați corespunzător și în anul 2019.  

Domnul Banța Victor, consilier județean: Vreau să vă atrag atenția asupra 

următorului fapt: având în vedere recentele evenimente din țară care au rezultat ca urmare a 

recursului compensatoriu și a modificării Codului Penal în acest sens, aș dori să văd în 

activitatea Autorității Teritoriale de Ordine Publică și, în special, a Inspectoratului Județean de 

Poliție Gorj, dar și la Poliția Locală și la Jandarmerie, un set de măsuri speciale care să prevină 

aceste situații, mai ales că am vorbit foarte mult de prevenție. 

Domnul Popa Valentin, consilier județean: Domnule Banța, în raportul pe care 

dumneavoastră îl aveți la dispoziție reiese foarte clar că pe raza județului Gorj, în 2018, 

infracționalitatea a scăzut, deci efectele recursului compensatoriu, fie că au existat sau nu, noi 

ca autoritate județeană știm acest lucru și credem în statistica făcută. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Sunt convins că cifrele sunt reale acolo, 

însă infracționalitatea a scăzut în special ca urmare a scăderii ponderii populației din județ, care 

de la an la an e tot mai mică. Eu spuneam că ar trebui să existe niște măsuri de prevenție în 

eventualitatea unor prezumtive fapte.   

Domnul Andrei Vasile-Liviu, consilier județean: Eu voi încerca să vorbesc la obiect 

și vreau să vă spun că în orice activitate pe care o desfășori sunt și probleme. M-ar interesa ca 

în anul care vine, atunci când această autoritate va veni cu raportul, să aducă în discuție și 

punctele slabe, dar și problemele cu care se confruntă. Cred ca ne-ar interesa să vedem mai 

mult care sunt problemele decât metodele indentificate pentru a le rezolva.   



 

Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 

Planul strategic al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru anul 2019 și 

modalități practice preconizate pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță minimali 

 

Domnul Fețeanu Daniel, inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, 

prezintă Planul strategic al instituției pe anul 2019. 

 

Discuții: 

Domnul Davițoiu-Leșu Gheorghe, consilier județean: Câte infracțiuni grave cu autori 

necunoscuți au fost la nivelul județului Gorj? 

Domnul Fețeanu Daniel, inspector șef: Nu a rămas vreo cauză cu autor necunoscut 

în care să fie sesizate infracțiuni de omor, tentativă de omor sau lovituri cauzatoare de moarte 

etc. Nu avem asemenea infracțiuni rămase nerezolvate, în anul 2018. 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Domnule președinte, acest 

proiect, care tocmai ce a fost prezentat, este supus avizării Consiliului Județean fără a fi trimis 

consilierilor județeni. Motivul am înteles că este cel legat de faptul că informatiile din acest 

document sunt clasificate, însă vă informez că toți consilierii pot avea acces la aceste 

informații. Pe de altă parte, referitor la ceea ce s-a discutat mai devreme despre eficiența 

serviciului polițienesc pe 2018, dacă ATOP-ul întocmea trimestrial acel raport de activitate, așa 

cum prevede legea, puteam să ne facem singuri niște calcule privind gradul de infracționalitate 

și am fi evitat discuțiile referitoare la recursul compensatoriu sau alte diferite teme.  

Domnul Fețeanu Daniel, inspector șef: Referitor la planul strategic pe 2019, atunci 

când a fost întocmit, l-am adresat doar Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, însă vom 

corecta această situație și vă va fi înaintat. Vă mulțumesc! 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Domnule comandant, și eu vă 

mulțumesc! Am văzut în raportul dumneavoastră și în raportul Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică aspecte importante privind prevenirea pe partea de infracțiuni rutiere, ordine publică, 

dar aș dori să aveți în vedere în continuare și prevenția privind combaterea traficului și 

consumului de substanțe interzise în interiorul și în jurul școlilor. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind declararea Anului 2019 „Centenar Dincă Schileru” 

 

Domnul vicepreședinte Nichifor Gheorghe prezintă Expunerea de motive la acest 

proiect de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice și  al Direcției managementul proiectelor și relații externe 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 de buget-finanțe – 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 Dragu Ion 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 Dragu Ion 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 Dragu Ion nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).  Domnul consilier județean Dragu Ion nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”).  Domnul consilier județean Dragu Ion 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 Dragu Ion nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative cu privire la 

regimul juridic al unui imobil cu statut special inclus în inventarul  bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate al 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 juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – 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 Dragu Ion 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 Dragu Ion 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 Dragu Ion 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 Dragu Ion nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

  Discuții:  

  Domnul Orzan Gheorghe, consilier județean: Vreau să vă mulțumesc pentru votul de 

astăzi; pentru mine este un moment foarte important. Mulțumesc, de asemenea, și conducerii 

Consiliului Județean pentru că a avut deschiderea să pună pe ordinea de zi acest proiect de 

hotărâre. Este, de fapt, etapa a doua din acest proces de transfer a administrării Peșterii 

Polovragi de la Muzeul Județean la autoritatea locală, însă sperăm că acest proces va fi 

încheiat și vă dau asigurări că voi acorda tot sprijinul ca lucrurile să decurgă normal.  

  Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier județean: Stimați colegi, este adevărat că 

acest transfer trebuia realizat; a fost o inițiativă de ani de zile, de mai multe ori, chiar în urmă cu 

10 ani s-a mai încercat acest lucru. Consider că Peștera Polovragi trebuie să aibă același statut 

ca Peștera Muierii. Si eu vă mulțumesc că ați fost de acord, pentru că este un pas înainte 

pentru localitatea Polovragi. 

  Domnul Banța Victor, consilier județean: Stimați colegi, eu sunt un copil adoptat de 

comuna Polovragi, dar pentru ca această peșteră să aibă un potențial turistic ridicat, trebuie 

lucrat și la infrastructura drumului care duce spre această destinație; respectivul drum forestier 

nu cred că este încă în propietatea comunei sau a județului Gorj și consider că asta reprezintă 

o problemă pe care ar trebui să o avem în vedere.   

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 

administrare asupra unui imobil aflat în domeniul public al Județului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate al 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 juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – 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 Dragu Ion 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 Dragu Ion 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 Dragu Ion nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Dragu Ion nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Dragu Ion nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Dragu Ion 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 Dragu Ion nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

  

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de 

evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian 

Tell” Gorj, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate al 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 juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

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

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

favorabil. 

 

În vederea evaluării finale a managementului exercitat în perioada 2016 - 2018 la 

nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, domnul Milosteanu Gheorghe îi propune, ca 

reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj, pe următorii consilieri județeni: domnul Grivei 

Gheorghe – membru în Comisia de evaluare, iar pe domnul Prunariu Mihai-Octavian – membru 

în Comisia de soluționare contestațiilor. 

Sunt supuse votului secret cele două propuneri pentru desemnarea componenței 

nominale a comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor, cu mențiunea că persoanele 

menționate nu vor participa la vot. 

În urma votului, Comisia de validare constată următorul rezultat:  

Grivei Gheorghe  

- voturi exprimate – 31 



- voturi „pentru” – 31 

- voturi „împotrivă” - 0 

Prunariu Mihai-Octavian 

- voturi exprimate – 31 

- voturi „pentru” – 31 

- 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 Grivei Gheorghe și 

Prunariu Mihai-Octavian. 

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 Grivei Gheorghe și 

Prunariu Mihai-Octavian. 

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 Grivei Gheorghe și 

Prunariu Mihai-Octavian. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”).  Nu au votat consilierii județeni Grivei Gheorghe și Prunariu 

Mihai-Octavian. 

  

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a 

managementului exercitat la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 

Târgu – Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate al 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 juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – 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 Dragu Ion și Popa 

Valentin nu au 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”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion și Popa 

Valentin nu au 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”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion și Popa 

Valentin nu au 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”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion și Popa Valentin nu au 

fost în sală la momentul votului. 

  

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a 

managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate al 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 juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- Liviu, 

Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

  

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor 

Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 



Se prezintă Raportul de specialitate al 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 juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- Liviu, 

Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și 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 juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

 

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

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- Liviu, 

Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

        

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de 

Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu 

 

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 juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- Liviu, 

Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

         

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 



Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiție  ,,Consolidare pod peste pârâul Sunătoarea pe DJ 665C, km 

11+620, sat Magherești, Comuna Săcelu, Județul Gorj”; 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- Liviu, 

Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiție ,,Construire pod peste pârâul Zlaști pe DJ 674A, Km 5+020, 

Comuna Dănești, Județul Gorj” 

  

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- Liviu, 

Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

 

 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

Raport privind activitatea desfășurată în anul 2018 de Comisia pentru Protecția 

Copilului Gorj 

 

 Nu au fost observații la acest punct al ordinii de zi. 

 

Se trece la punctul XVI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ 

special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2019-2020 

 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate 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 sănătate și asistență socială – 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au 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 (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- Liviu, 

Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XVI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 

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

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

al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine  

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

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

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

favorabil. 

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

favorabil. 

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

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

protecția mediului – aviz favorabil. 

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

favorabil. 

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

favorabil. 

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

aviz favorabil. 

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

regională – aviz  favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. Domnul 

consilier județean Banța Victor nu a votat.  

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

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. Domnul 

consilier județean Banța Victor nu a votat.  



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

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. Domnul 

consilier județean Banța Victor nu a votat.  

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

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. Domnul 

consilier județean Banța Victor nu a votat.  

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

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- 

Liviu, Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. Domnul 

consilier județean Banța Victor nu a votat.  

 

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

unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Dragu Ion, Andrei Vasile- Liviu, 

Tașcău Dorin-Dan și Popa Valentin nu au fost în sală la momentul votului. Domnul consilier 

județean Banța Victor nu a votat.  

 

 Diverse: 

 Domnul Pănescu Constantin, reprezentant Asociația Corneșul Mare: Bună ziua 

doamnelor și domnilor, am venit azi la dumneavoastră pentru a găsi înțelegerea pe care nu 

am găsit-o de 14 ani de când reprezint interesele propietarilor de pensiuni din Rânca. Am tot 

amânat să vin, am zis că poate se mai îndreaptă câte ceva, dar văd că nu avem niciun sprijin. 

Despre Rânca nu știm sigur de când datează pe acest pământ, însă vreau să semnalez 

problemele actuale care pot duce la un sfârșit al acestei zone. Am venit aici în speranța că 

instituția Consiliului Județean are o putere mai mare în ceea ce privește preluarea zonei 

Rânca și rezolvarea problemelor existente. Consider că soluția pentru Rânca ar fi demararea 

unor proiecte ample de dezvoltare și declararea acesteia stațiune de interes national. De 

șapte ani nu s-au întâmplat foarte multe lucruri. Dintre actualii primari, cel de la Baia de Fier s-

a implicat mai mult și a mai făcut câte ceva pentru Rânca, însă primarul de la Novaci nu vrea 

să se implice, pentru că nu îl prea interesează. Cu toate că în 24 august 1935, localitatea 

Novaci era declarată stațiune climaterică, tot nu s-a profitat de acest lucru pentru a face ceva. 

Una din probleme o reprezintă faptul că primarii din cele două localități nu se înțeleg în 

momentul de față și cred că așa vom merge în continuare, de aceea am rugămintea la 

dumneavostră să încercăm să găsim o modalitate de a prelua Rânca, pentru că sunt mulți 

turiști care vin aici. Este o problemă și cu drumul national care duce spre această zonă. Într-o 

zi, la ora 12 drumul era blocat de două utilaje și două mașini de poliție și aș dori să vă arăt și 

niste fotografii din acea zi. 

  Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Nu putem face acest lucru. Mai aveți la 

dispoziție două minute, dacă mai doriți să spuneți ceva. 

 Domnul Pănescu Constantin, reprezentant Asociația Corneșul Mare: Aș dori să ne 

acordați sprijin pentru rezolvarea problemei semnalate. Vă mulțumesc! 

 Domnul Banța Victor, consilier județean: În legătură cu transportul către zona Rânca, 

domnul Pănescu are dreptate. Nu se justifica obstrucționarea transportului către această zonă 

de interes turistic. În ceea ce privește propietatea, Consiliul Județean nu administrează 



domeniul statului. Constituția României specifică în mod clar că orice unitate administrativ-

teritorială se autodetermină prin referendum în ceea ce privește limitele, granițele teritoriale. 

Sunt 800-1000 de locuinte, hoteluri, pensiuni, case și dacă există 800 de domiciliați acolo, 

puteți face un referendum și atunci vă vom putea sprijini cu tot dragul.  

 Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Dacă nu mai sunt și alte probleme de 

dezbătut, declar ședința încheiată. Vă mulțumesc! 

  

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

  

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 

  

 


