CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 8673/03.07.2020
ANUNȚ
privind propunerile de nominalizare pentru acordarea titlului „Gorjeanul Anului 2019”
sau a distincției ”Diplomă de excelență”
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76/24.06.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite
unor personalități cu merite deosebite, vă invităm să depuneți propunerile dumneavoastră pentru
acordarea celor două titluri, până pe data de 15 iulie, cu respectarea procedurii aplicabile, după
cum urmează:
Art.11. (1) Propunerile de nominalizare pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” şi a
distincţiei ,,Diplomă de excelenţă” se înregistrează la registratura Consiliului Judeţean Gorj,
pentru Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative și Monitor Oficial
Local.
(2) Documentaţia înaintată va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) adresa de înaintare;
b) notă de prezentare;
c) curriculum vitae;
d) copie după actul de identitate ( BI, CI sau paşaport);
e) certificat de cazier judiciar;
f) alte acte ce atestă meritele, după caz.
(3) În situaţia acordării titlului sau distincţiei post-mortem, documentaţia va cuprinde:
a) adresa de înaintare;
b) notă de prezentare;
c) certificatul de deces al celui propus;
d) alte acte ce atestă meritele, după caz.
(31) În cazul persoanelor juridice, se vor depune actele prevăzute la alin. (2) pentru reprezentantul
legal al persoanei juridice, precum și dovada legală de înregistrare a persoanei juridice
(4) Documentaţia pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” şi a distincţiei ,,Diplomă de
excelenţă” poate fi depusă de orice persoană fizică sau juridică, până la data de 15 iulie a anului
următor celui pentru care se face nominalizarea.
(5) În adresa de înaintare vor fi precizate în mod obligatoriu date privind nominalizatul, distincţia
pentru care este propus, domeniul şi modalităţile de contactare.
(6) Propunerile, însoţite de nota de prezentare, vor fi postate pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj,
la secţiunea
,,AVIZIER VIRUAL-DEZBATERI PUBLICE”, până la data de 25 iulie.
De asemenea, vă rugăm să consultați și prevederile HCJ nr. 76/24.06.2020 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite
unor personalități cu merite deosebite, pe care o anexăm la prezentul anunț.
NOTĂ :
În anul bugetar 2020, premiile prevăzute la art. 17, lit. c) din Anexa 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Gorj nr. 76/24.06.2020 se vor acorda cu respectarea dispozițiilor art. 36, alin.
(4) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene, potrivit cărora în perioada 2019-2021 se pot acorda premii pentru sportivii şi
colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi
naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la
olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de
învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea
bugetară.
În situația în care persoanele cărora li se acordă titlul ”Gorjeanul anului” sau disticția
”Diplomă de excelență” nu intră în categoriile prevăzute la art. 36 alin. (4) din actul normativ
invocat anterior, vor beneficia doar de trofeu, respectiv diploma fără premiul în bani.
PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice
Director executiv,
Marcău Costel

Compartimentul pentru montorizarea
procedurilor administrative și
Monitor Oficial Local
Consilier juridic,
Gușiță Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite unor
personalități cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Gorj
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate întocmit Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite,
cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 130/18.07.2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului
Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “GORJEANUL
ANULUI” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul 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. 1 Se aprobă modificarea Regulamentului pentru acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” și a
distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se actualizează Regulamentul pentru acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” și a
distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, în conformitate cu modificările prevăzute la art.
1, în forma prevăzută în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 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. 76
Adoptată în şedinţa din 24.06.2020
Cu un număr de 32 voturi
Din totalul numărului de consilieri

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

ANEXA NR. 1
la HCJ Gorj nr. 76 din 24.06.2020

Modificările
la Regulamentul pentru acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite unor
personalități cu merite deosebite

1. La articolul 11, alin. (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(4) Documentaţia pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” şi a distincţiei ,,Diplomă de
excelenţă” poate fi depusă de orice persoană fizică sau juridică, până la data de 15 iulie a
anului următor celui pentru care se face nominalizarea.
(6) Propunerile, însoţite de nota de prezentare, vor fi postate pe site-ul Consiliului Judeţean
Gorj, la secţiunea ,, ANUNŢURI-DEZBATERI PUBLICE”, până la data de 25 iulie.”
2. Titulatura „Compartimentul Secretariat” din Regulamentul pentru acordarea titlului
“GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite se
înlocuiește cu Titulatura „Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative
și Monitor Oficial Local”, în acord cu denumirile compartimentale din Organigrama
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

ANEXA NR. 2
la HCJ Gorj nr. 76 din 24.06.2020

REGULAMENT
pentru acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” şi a distincţiilor
conferite unor personalităţi cu merite deosebite
Capitolul I - Dispoziţii generale
Art.1. - Prezentul regulament stabileşte condiţiile şi procedura de acordare a următoarelor
recompense:
a) Titlul “Gorjeanul Anului”;
b) Distincţia “Diploma de excelenţă”;
Art.2. - Titlul “Gorjeanul Anului” şi distincţia “Diploma de excelenţă” se acordă la propunerea:
a) preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj;
b) vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Gorj;
c) consilierilor judeţeni;
d) persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul sau domeniile în care s-a afirmat cel
propus;
e) oricărei persoane fizice sau juridice;
Art.3. - Acordarea titlului “Gorjeanul Anului” şi a distincţiei “Diploma de excelenţă” nu este
condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică.
Art.4. - Titlul “Gorjeanul Anului” sau distincţia “Diploma de excelenţă” se pot acorda, după caz:
a) în timpul vieţii celui în cauză;
b) post-mortem.
Art.5. - Titlul “Gorjeanul Anului” are următoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminată.
Capitolul II– Condiţii şi criterii de acordare a titlului “Gorjeanul Anului” şi distincţiei “Diploma de
excelenţă”
Art.6. - (1) Persoanele fizice propuse pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” sau distincţia
,Diplomă de excelenţă” trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să fie născute şi/sau domiciliate în judeţul Gorj;
b) să nu aibă antecedente penale.
(2) Criteriile generale de apreciere sunt:
a) valoarea, competenţa, moralitatea, recunoscute de către comunitatea locală şi descrise în nota de

prezentare;
b) contribuţia deosebită la viaţa comunităţii şi la prestigiul judeţului Gorj sau al ţării în lume.
(3) Pot fi propuse pentru acordarea titlului și distincției prevăzute la art. 1 și persoane juridice române
sau străine care au avut o contribuție deosebită la viața comunității și la prestigiul județului Gorj.
Art.7. - (1) Titlul „GORJEANUL ANULUI” va fi conferit:
a) personalităţilor cu recunoaştere naţională sau internaţională care şi-au pus amprenta asupra
dezvoltării judeţului Gorj şi a imaginii acestuia;
b) personalităţilor care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la prestigiul judeţului Gorj, în ţară
şi în străinătate;
c) persoanelor care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave
sau prin sacrificiul lor au salvat vieţi omeneşti;
d) persoanelor care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au contribuit la
realizarea unor obiective de interes public sau la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor
judeţului Gorj;
e) sportivilor gorjeni care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive internaţionale;
f) persoanelor care au dat dovadă de acte de curaj şi devotament în slujba comunităţii;
f1) persoanelor juridice prevăzute la art. 6, alin. (3);
g) altor persoane în cazuri temeinic justificate.
Art.8. - Titlul “Gorjeanul Anului” se poate acorda persoanei fizice sau juridice considerate, în ultimul
an încheiat, cea mai reprezentativă în viaţa judeţului Gorj, pentru performanţe, realizări şi rezultate
deosebite, apreciate favorabil de comunitate.”
Art.9. - Distincţia “DIPOLMĂ DE EXCELENŢĂ” se acordă persoanelor fizice și juridice gorjene care
excelează în următoarele domenii:
a) ştiinţă şi tehnică;
b) literatură: poezie, proză, dramaturgie;
c) arte vizuale: pictură, sculptură, ceramică, desen, design, film artistic şi documentar, fotografie, artă
textilă, gravură, colaj, artele decorative, arta modei etc.
d) artă dramatică;
e) muzică: clasică, uşoară, populară (compoziţie şi interpretare);
f) economie, finanţe-bănci;
g) învăţământ, cultură, educaţie;
h) mass-media scrisă şi audio- vizuală;
i) activităţi sportive- amatori şi profesionişti- individuale şi pe echipe;
j) caritate şi protecţie socială;
k) protecţia mediului;
l) olimpiadele şi concursurile şcolare şi studenţeşti;
m) veteranilor de război şi militarilor care s-au remarcat prin acte de bravură deosebite;
n) alte domenii.

Capitolul III - Incompatibilităţi
Art.10. - (1) Nu pot fi propuse, pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” sau distincţia ,,Diplomă
de excelenţă”, persoanele fizice sau persoanele juridice ai căror reprezentanți legali se găsesc în una din
următoarele situaţii:
a) au fost condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni contra statului, crime
împotriva umanităţii, alte fapte penale;
b) au fost urmărite penal, sunt inculpate în procese penale, în cauze care ar leza imaginea titlului sau
distincţiei.
Capitolul IV – Procedura
Art.11.- (1) Propunerile de nominalizare pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” şi a distincţiei
,,Diplomă de excelenţă” se înregistrează la registratura Consiliului Judeţean Gorj, pentru
Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative și Monitor Oficial Local
(2) Documentaţia înaintată va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) adresa de înaintare;
b) notă de prezentare;
c) curriculum vitae;
d) copie după actul de identitate ( BI, CI sau paşaport);
e) certificat de cazier judiciar;
f) alte acte ce atestă meritele, după caz.
(3) În situaţia acordării titlului sau distincţiei post-mortem, documentaţia va cuprinde:
a) adresa de înaintare;
b) notă de prezentare;
c) certificatul de deces al celui propus;
d) alte acte ce atestă meritele, după caz.
(31) În cazul persoanelor juridice, se vor depune actele prevăzute la alin. (2) pentru reprezentantul legal
al persoanei juridice, precum și dovada legală de înregistrare a persoanei juridice
(4) Documentaţia pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” şi a distincţiei ,,Diplomă de excelenţă”
poate fi depusă de orice persoană fizică sau juridică, până la data de 15 iulie a anului următor celui
pentru care se face nominalizarea.
(5) În adresa de înaintare vor fi precizate în mod obligatoriu date privind nominalizatul, distincţia
pentru care este propus, domeniul şi modalităţile de contactare.
(6) Propunerile, însoţite de nota de prezentare, vor fi postate pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, la
secţiunea ,, ANUNŢURI-DEZBATERI PUBLICE”, până la data de 25 iulie.
(7) Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative și Monitor Oficial Local
întocmeşte un referat în baza documentelor primite şi a opiniilor sau sugestiilor cu valoare de
recomandare venite din partea celor interesaţi, îl înaintează Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj
spre aprobare şi ulterior îl transmite Comisiei consultative de specialitate constituite la nivelul
Consiliului Judeţean Gorj.
(8) Comisia consultativă este formată din 9 membri, respectiv preşedinţii celor 9 comisii de specialitate
ale Consiliului Judeţean Gorj.

(9) Preşedintele Comisiei consultative este ales din rândul celor 9 preşedinţi ai comisiilor de specialitate
ale Consiliului Judeţean Gorj.
(10) Comisia consultativă se reuneşte în maximum 5 zile de la aprobarea referatului , prin grija
preşedintelui acesteia şi va îndeplini următoarele activităţi:
- analizarea propunerilor de nominalizare;
- solicitarea de noi documente apreciate ca fiind necesare la fundamentarea propunerilor;
- întocmirea unei scrisori de recomandare în care se vor detalia argumentele care susţin propunerea de
acordare a titlului “Gorjeanul Anului” sau distincţiei ,,Diplomă de excelenţă” ori de respingere a
propunerilor analizate;
- propunerea formulată în scrisoarea de recomandare va fi adoptată cu votul majorităţii membrilor
Comisiei consultative;
Art.12. - Scrisoarea de recomandare se va prezenta Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj care va
proceda, după caz, la transmiterea propunerilor în vederea iniţierii proiectului de hotărâre dacă se
susţine acordarea titlului “Gorjeanul Anului” ori distincţiei “Diploma de excelenţă” sau la clasarea
propunerilor, în situaţia respingerii acestora de către Comisia consultativă;
Art.13.- După parcurgerea procedurii prevăzute anterior, Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj
supune spre dezbatere si adoptare Consiliului Judeţean Gorj proiectul de hotărâre privind acordarea
titlului “Gorjeanul Anului” sau a distincţiei ,,Diplomă de excelenţă”.
Art.14.- Hotărârile pentru acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” şi a distincţiilor conferite unor
personalităţi cu merite deosebite se adoptă de către Consiliul judeţean Gorj cu votul a 2/3 din numărul
consilierilor judeţeni în funcţie.
Art.15. –(1) Nu este obligatorie acordarea anuală a titlului “Gorjeanul Anului” sau distincţiei
“Diploma de excelenţă”, dacă persoanele nominalizate nu obţin numărul de voturi prevăzut la art.14.
(2) Anual se pot acorda un singur titlu “Gorjeanul Anului” și una sau mai multe distincții ”Diplomă de
excelență.
(3) Nu poate fi acordat titlul „Gorjeanul anului” post-mortem decât în situația în care persoana
nominalizată a decedat în anul anterior, cu luarea în considerare a contribuției sale deosebite la viața
comunității și la prestigiul județului Gorj și al țării în lume, din anul respectiv.
(4) În situația în care sunt nominalizate mai multe persoane pentru a primi titlul „Gorjeanul anului”, în
funcție de numărul de voturi primite din partea membrilor Comisiei consultative de specialitate,
persoanele clasate pe locurile următoare vor fi nominalizate pentru a primi distincția „Diplomă de
excelență”.
Art.16. - (1) Desfăşurarea ceremoniei de acordare a titlului “Gorjeanul Anului” şi a distincţiei
,,Diplomă de excelenţă” are loc o dată pe an.
(2) Titlul “Gorjeanul Anului” şi distincţia ,,Diplomă de excelenţă” vor fi înmânate de către Preşedintele
Consiliului Judeţean Gorj.
Art.17. - Procedura înmânării titlului “Gorjeanul Anului” şi distincţiei “Diploma de excelenţă” este
întotdeauna publică şi se desfăşoară astfel:
a) Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj prezintă expunerea de motive care a stat la baza propunerii
de acordare a titlului sau distincţiei;
b) Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj înmânează titlul “Gorjeanul Anului” sau distincţia “Diploma

de excelenţă”, un trofeu, respectiv o diplomă, realizate în acest scop, şi un premiu în bani, laureaţilor
sau persoanei care îi reprezintă.
c) Premiul pentru titlul ”Gorjeanul anului” va fi în cuantum de maxim 5000 lei (net), iar premiul
pentru distincția ”Diplomă de excelență” va fi în cuantum de maxim 1000 lei (net). În situația în care se
acordă mai multe distincții ”Diplomă de excelență” valoarea cumulată a premiilor nu poate depăși
suma de 2000 lei (net), sumă împărțită în mod egal între laureați. Cuantumul premiilor va fi indexat
anual cu indicele de inflație al anului anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică, și rotunjit
în favoarea beneficiarului, iar suma aferentă va fi asigurată din bugetul propriu al județului Gorj.
d) Se dă cuvântul laureaților (persoanei fizice sau reprezentantului persoanei juridice) sau, dacă titlul
“Gorjeanul Anului” sau distincţia “Diploma de excelenţă” se acordă post-mortem, reprezentantului
acestuia..
e) Pot lua cuvântul şi alte persoane prezente, dacă doresc să sublinieze meritele laureaţilor;
Art.18. - (1) Modelul diplomelor de acordare a titlului “Gorjeanul Anului” sau distincţiei “Diploma de
excelenţă” se stabilesc cu sprijinul Compartimentul IT din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Gorj.
(2) La redactarea diplomelor “Gorjeanul Anului” şi distincţiei “Diploma de excelenţă”, următoarele
elemente sunt obligatorii:
a) denumirea ,,Consiliul Judeţean Gorj”;
b) amprenta stemei judeţului Gorj (ştanţare);
c) menţionarea numărului şi datei Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj pentru acordarea titlului
“Gorjeanul Anului” sau distincţiei;
d) menţionarea titlului “Gorjeanul Anului” sau a distincţiei, după caz;
e) menţionarea, în rezumat, a meritelor câştigătorului ;
f) semnătura preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj;
g) ştampila Consiliului Judeţean Gorj.
Capitolul V – Drepturi dobândite de deţinătorii titlurilor sau distincţiilor
Art. 19 - Deţinătorii titlului “Gorjeanul Anului” şi distincţiei ,,Diplomă de excelenţă” (persoana fizică
sau reprezentantul persoanei juridice) dobândesc următoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Judeţean Gorj la dezbaterea iniţiativelor care
privesc întreaga comunitate, în domeniul în care au fost laureaţi;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub egida Consiliului Judeţean Gorj sau în
care acesta este co-organizator;
c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările culturale organizate de instituţiile aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Gorj
Capitolul VI - Îndatoriri
Art.20. - Laureaţii titlului “Gorjeanul Anului” şi distincţiei “Diploma de excelenţă” , persoane fizice
sau persoana juridică, prin reprezentanții săi legali, au datoria de a promova şi apăra imaginea
Gorjului şi de a se abţine de la orice conduită care ar aduce prejudicii judeţului Gorj.

Capitolul VII – Dispoziţii finale
Art.21. - Informaţiile publice referitoare la persoanele cărora li s-a conferit titlul “Gorjeanul Anului”
sau distincţia “Diploma de excelenţă” vor fi publicate şi în format electronic, pe site-ul Consiliului
Judeţean Gorj, la rubrica special deschisă.

PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

