
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 7408/06.06.2018 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 31.05.2018, 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 

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 subprefect Arjoca Sorin. 

    

III. INVITAŢI: 

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

publice și transport public județean; 

2. Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții infrastructură 

drumuri publice și transport public județean; 

3. Isuf Leontin – șef serviciu, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice; 

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. Popescu Doinel – director, Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor 

Gorj; 

7. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

8. Reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

9. 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: Andrei Vasile-

Liviu, Davițoiu-Leșu Gheorghe și Iacobescu Marcel-Petrică. 

Procesul verbal al ședinței din data de 04.05.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 252 din data de 24.05.2018, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și 

culturală a Casei memoriale Iosif Keber”; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

94/2016 privind aprobarea proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea 

turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de 

proiect, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, 

endocrinologie și obstetrică ginecologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-

Jiu, str. Progresului, nr. 18”; 



 

 

4. Proiect de hotărâre pentru validarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 

Acționarilor Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 

04.05.2018 privind desemnarea administratorului special al acestei societăți; 

5. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social Casa de tip familial 

pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi ,,Petrești”, în 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în 

cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu-Jiu; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale ce revine 

Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj în calitate de membru fondator al 

Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții 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 atribuirea unei licenţe de traseu, pentru un traseu 

cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019; 

12. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse 

regulate speciale; 

13. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul 

proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de 

proiecte ”România Start Up Plus” - Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare. 

14. Diverse.  

 

  Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (32 de voturi „pentru”). 

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

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

Informarea 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a 

Casei memoriale Iosif Keber” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 



 

 

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

drumuri publice și transport public județean și Direcția managementul proiectelor și relații 

externe 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 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 (32 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 (32 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 (32 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 (32 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

94/2016 privind aprobarea proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică 

și culturală a Casei memoriale Iosif Keber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia managementul proiectelor şi 

relații externe, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public 

județean, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și 

programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacităţii 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 învățământ, cultură, culte – 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 (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu 

a fost prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu 

a fost prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu 

a fost prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (32 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 (32 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și 

obstetrică ginecologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

drumuri publice și transport public județean 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 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 (32 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 (32 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 (32 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru validarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 

Acționarilor Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 04.05.2018 

privind desemnarea administratorului special al acestei societăți 

 

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 tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean 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. 

 

 Discuții: 

 Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Anul trecut, când am votat 

bugetul IDP, directorul spunea că vor ieși pe profit; iată că acum sunt în insolvență. 

Dumneavoastră ați spus că dacă nu se va reuși să se încheie contracte de finanțare putem 

discuta de o eventuală sancțiune a noii conduceri. Sancțiunea este numirea directorului în 

funcția de administrator special? Sunt curios cum a depus cererea de insolvență, dacă nu a 

fost informat măcar Consiliul Județean. Cum s-a depus fără să fim și noi întrebați despre 

acest lucru? S-a ajuns voit în procedura de insolvență. 

 Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj 

are contracte în derulare, iar în ceea ce privește insolvența vă asigur că s-a respectat legea. 

 Domnul Banța Victor, consilier județean: Am solicitat și în ședința pe comisii să fie 

pusă la dispoziția consilierilor județeni situația financiară a IDP Gorj. Acest lucru trebuia făcut 

demult, am cerut în nenumărate rânduri o situație clară a acestei societăți, dar degeaba. 

 Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: În ceea ce privește 

indemnizația pe care ar trebui să o încaseze domnul Florică în următoarea perioadă, eu 

propun ca acesta să fie plătit cu numai 1 leu pentru activitatea de administrator special. Nu 



 

 

cred că ar fi o mare problemă, în condițiile în care angajații IDP au stat câteva luni fără nici 

măcar un leu.  

 Domnul Borcan Marius, consilier județean: Stimați colegi, nu vreau să iau apărarea 

nimănui, dar este imposibil să vorbim de această indemnizatie, mai ales că persoana 

desemnată ca administrator special are numeroase atribuții, iar munca depusă de acesta nu va 

fi deloc ușoară. Eu propun ca indemnizația brută lunară să fie corespunzătoare salariului de 

bază aferent unei funcții publice de consilier superior din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj. 

 Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Lipsa contractelor a fost 

principalul motiv pentru care societatea a ajuns în această situație dramatică, din punct de 

vedere financiar. Domnul Florică va trebui să propună un plan de reorganizare a societății pe 

care a dus-o în situația insolvenței. Sunt foarte curioasă ce plan de reorganizare va propune 

domnul Florică, în condițiile în care cred că este evident pentru toată lumea că managementul 

defectuos al domnului Florică a adus această societate în situația în care se află astăzi, de 

insolvență, și ulterior, faliment. Eu cred că domnul Florică a adus, din calitatea sa de manager 

la IDP, suficiente prejudicii, astfel că poate să facă acel plan de reorganizare și pe un leu. 

 Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier județean: Eu propun ca aceste discuții să 

fie încheiate. Pentru indemnizația administratorului special propun salariul de bază al unui 

consilier, clasa I, gradul principal. 

 S-a supus la vot această propunere o dată cu votarea articolului. 2. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

următoarele: 19 voturi „pentru”, 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Davițoiu-

Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-

Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). 

Domnii consilieri județeni Bucălăete Gheorghe și Chircu Sorin-Constantin nu au votat, iar 

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 decis 

următoarele: 19 voturi „pentru”, 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Davițoiu-

Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-

Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). 

Domnii consilieri județeni Bucălăete Gheorghe și Chircu Sorin-Constantin nu au votat, iar 

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 decis 

următoarele: 19 voturi „pentru”, 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Davițoiu-

Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-

Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). 

Domnii consilieri județeni Bucălăete Gheorghe și Chircu Sorin-Constantin nu au votat, iar 

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 decis 

următoarele: 19 voturi „pentru”, 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Davițoiu-

Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-

Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel). 

Domnii consilieri județeni Bucălăete Gheorghe și Chircu Sorin-Constantin nu au votat, iar 

domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul votului. 

  

 Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

 Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social Casa de tip familial pentru 

copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi ,,Petrești”, în structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în cadrul Complexului de 

servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității 

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

de utilități publice, proiecte și programe naționale. 

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 (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

          Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

          Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

 

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

unanimitate (33 voturi „pentru”).  



 

 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității 

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 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 (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

 

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

unanimitate (33 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale ce revine 

Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj în calitate de membru fondator al 

Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția urbanism, amenajarea 

teritoriului, evidența patrimoniului şi protecția mediului, Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale şi Direcţia juridică, 

dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice din cadrul 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 Proiectul de hotărâre. 



 

 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice 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 (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul IX 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 comun întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice și 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 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 (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 voturi „pentru”).  

 

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 Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice și 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 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 (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 voturi „pentru”).  

 

 

 



 

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre  privind atribuirea unei licenţe de traseu, pentru un traseu 

cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 

valabil pentru perioada 2013 – 2019 

 

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 (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe 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 (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  



 

 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 voturi „pentru”).  

 

 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi:  

Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 

din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului 

”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start 

Up Plus” - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor și 
relații externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, 
proiecte și programe naționale și Direcția juridică, 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 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 (33 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor 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 (33 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

 

 

 



 

 

Diverse: 

Domnul Păsărin Ovidiu-Dragos, consilier județean: Am cerut o informare cu privire 

la situația economico-financiară de la APAREGIO, întrucât situația cu privire la această 

societate s-a înrăutățit. Menționez că domnul director nu a dat curs acestei solicitări și ar fi 

normal să se facă ceva în acest sens.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: În data de 5 iunie, atunci când va avea 

loc o ședință extraordinară, veți avea materialul solicitat. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Consider că actualul director de la 

APAREGIO nu ar mai trebui să participe la concursul organizat pentru ocuparea acestei funcții. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Legea nu îi interzice acestuia 

participarea la concurs. 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Am observat că procesele 

verbale de la ședințele de plen ale Consiliului Județean nu sunt postate pe site-ul instituției. Să 

se facă ceva în acest sens. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Vă dau asigurări că există toate aceste 

procese-verbale pe site-ul instituției noastre și că este posibil să nu fi căutat dumneavostră 

unde trebuie. 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


