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HOTĂRÂRE 

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Gorj 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare;  

- Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

- Prevederile art. 139 alin. (5) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 115/2019 privind revizuirea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Județean Gorj;  

- Adresa Instituției Prefectului – Județul Gorj nr. 4599/23.03.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 4188/25.03.2020, prin care a fost comunicată radiograma nr. 

46408/23.03.2020 emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, 

privind modalitățile alternative de desfășurare a ședințelor consiliului județean/consiliului 

local în contextul măsurilor de limitare și diminuare a răspândirii coronavirusului SAER-

CoV-2, 

 

În baza prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Gorj, revizuit prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 115/2019, se completează după cum urmează:  

-După articolul 59, se introduce un nou articol, 591, cu următorul cuprins: 

“Art. 591 (1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum 



epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații 

care fac imposibilă prezența consilierilor județeni la locul desfășurării ședințelor Consiliului Județean 

Gorj, ședințele Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate se pot desfășura prin 

mijloace electronice, în baza unei proceduri aprobate cu celeritate prin dispoziție a președintelui 

Consiliului Județean Gorj. Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general al 

județului în procesul-verbal al ședinței. 

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) va fi adusă la cunoștință consilierilor județeni de îndată, 

prin grija secretarului general al județului.” 

 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 115/2019 privind 

revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Gorj rămân 

neschimbate. 

 

Art. III Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Gorj și se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Gorj.  

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

    CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 48 

adoptată în ședința din 31.03.2020 

cu un număr de 33 de voturi 

din totalul numărului de consilieri județeni 

 

 

 

 

 

 

 

 


