CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 16.730/10.12.2020

MINUTA
Încheiată astăzi, 02.12.2020, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean
Gorj.
Se constată participarea a 30 de membri ai Consiliului Județean, respectiv:
I. Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Rujan IonCristinel, care și-a exprimat voturile prin mijloace electronice;
II. Consilierii județeni:
- Berca Eduard-Marius;
- Bordușanu Constantina-Anca;
- Bucălăete Gheorghe;
- Călinoiu Ion;
- Constantinescu Elena-Dana;
- Davițoiu-Leșu Gheorghe;
- Drăghescu Aurel-Dragoș;
- Giorgi Gabriel-Giorgian;
- Grivei Gheorghe;
- Hanu Dorin;
- Hortopan Alexandru-Liviu;
- Iacobescu Marcel-Petrică;
- Istrate Mihai;
- Ișfan Ion;
- Mărgineanu Constantin-Lucian;
- Mitescu Gheorghe;
- Negru Antonie-Marius;
- Niculescu Bogdan;
- Pavel Nelu;
- Popa Valentin;
- Popescu Constantin;
- Popescu Iulian-Vasile;
- Prunariu Mihai-Octavian;
- Rușeț Ion;
- Ștefan Constantin;
- Șuță Denisa-Zenobia;
- Tașcău Dorin-Dan;
- Tănasie Cristinel;
III. Au lipsit de la ședință Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai
Popescu, în această situație nefiindu-i aplicabile dispozițiile art. 180 alin. (1) din OUG
nr. 57/2019, precum și consilierii județeni Davițoiu Gheorghe și Soare ClaudiuGabriel.
IV. A participat, potrivit legii, doamna Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretar
general al județului Gorj.
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V. Invitați:
- Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice;
- Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
- Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare
de utilități publice, proiecte și programe naționale;
- Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice
și al unităților sanitare preluate;
- Gușiță Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice;
- Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT;
- Pavel Cristian – consilier, Compartimentul IT.
În contextul măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, s-a stabilit ca ședința să se desfășoare online, conform Procedurii aprobate prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020.
Consilierilor județeni li s-a prezentat propunerea cu privire la modul de desfășurare a
ședinței și nu au formulat obiecțiuni.
Astfel, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1106 din data de 27.11.2020,
Consiliul Județean a fost convocat în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj
pe anul 2020;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.
59/13.08.2010 pentru modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi
regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Gorj, precum şi ale instituţiilor publice înfiinţate în subordinea
Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării dispoziţiilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
cu modificările şi completările ulterioare;
3. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 158 din 20.11.2020
privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020;
Diverse
4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind reprezentarea UAT Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de
utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj.
Lucrările ședinței au fost conduse de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, dl.
Nichifor Gheorghe.
S-a supus aprobării Consiliului Județean ordinea de zi a ședinței extraordinare, aceasta
fiind aprobată cu 28 voturi „pentru”, din care 26 voturi online și 2 voturi prin prezență
fizică (Călinoiu Ion și Popa Valentin). Consilierii județeni Ișfan Ion și Popescu IulianVasile nu au fost conectați la aplicația electronică la momentul votului.
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De asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâri de la
punctul „Diverse”, propunerea fiind aprobată cu 29 voturi „pentru”, din care 27 voturi
online și 2 voturi prin prezență fizică (Călinoiu Ion și Popa Valentin). Consilierul
județean Popescu Iulian-Vasile nu a fost conectat la aplicația electronică la momentul
votului.
În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este
supus aprobării Consiliului Județean procesul-verbal al ședinței din data de 25.11.2020,
acesta fiind aprobat cu 29 voturi „pentru”, din care 27 voturi online și 2 voturi prin
prezență fizică (Călinoiu Ion și Popa Valentin). Consilierul județean Popescu IulianVasile nu a fost conectat la aplicația electronică la momentul votului.
1. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”, din care 27 voturi
online și 2 voturi prin prezență fizică (Călinoiu Ion și Popa Valentin). S-a deconectat
de la aplicația electronică consilierul județean Grivei Gheorghe.

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/13.08.2010 pentru modificarea
organigramelor, statelor de funcţii şi regulamentelor de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi ale instituţiilor
publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării
dispoziţiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.

-

-

-

Observații:
Domnul consilier județean Popescu Iulian-Vasile îl întreabă pe domnul vicepreședinte
Nichifor Gheorghe despre oportunitatea înființării celor două posturi la cabinetele
vicepreședinților Consiliului Județean, precum și care sunt responsabilitățile pe care
domnul președinte le-a delegat dumnealui și domnului vicepreședinte Rujan IonCristinel, atribuții ce motivează necesitatea modificării organigramei.
Domnul vicepreședinte Nichifor Gheorghe desemnează reprezentantul Serviciului
resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate din
cadrul aparatului de specialitate pentru a oferi mai multe detalii referitoare la
oportunitatea proiectului de hotărâre supus dezbaterii autorității deliberative.
Doamna Slivilescu Lidia, șef serviciu - Serviciul resurse umane, menționează că
înființarea celor două posturi a fost realizată la solicitarea vicepreședinților și cu
respectarea normelor legale, iar persoanele care vor ocupa aceste posturi vor sprijini
activitatea celor doi vicepreședinți, conform atribuțiilor ce le revin, precum și faptul
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-

-

-

-

-

că atribuțiile privind activitatea de secretariat la cele două cabinete au fost delegate
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pentru
realizarea acestor activități fiind desemnate periodic diverse persoane, în funcție de
disponibilitate.
Domnul consilier județean Iacobescu-Marcel-Petrică întreabă dacă la momentul
discuției există persoane desemnate pentru activitatea de secretariat la cabinetele
vicepreședinților.
Doamna Slivilescu Lidia repetă că activitatea de secretariat la cabinete este delegată
personalului din cadrul aparatului de specialitate, fără a se putea asigura o
continuitate a acestor activități.
Domnul vicepreședinte Nichifor Gheorghe precizează faptul că legislația în vigoare
permite înființarea acestor posturi și la nivelul cabinetelor vicepreședinților
Consiliului Județean Gorj se resimte nevoia de susținere în activitatea organizatorică.
De asemenea, acesta afirmă că informarea privind responsabilitățile delegate de către
președinte vicepreședinților va fi transmisă consilierilor județeni, detaliat, în scris.
Doamna consilier județean Șuță Denisa-Zenobia se adresează domnului președinte de
ședință, Nichifor Gheorghe, menționând că nu este de acord cu modul de abordare a
lucrurilor și că se procedează la fel ca în mandatul anterior, bazându-se pe majoritatea
existentă pentru aprobarea hotărârii și cere să fie respectate solicitările consilierilor
județeni de a răspunde cu celeritate întrebărilor adresate.
Domnul vicepreședinte Nichifor Gheorghe supune la vot proiectul de hotărâre.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 16 voturi “pentru”, din care 14 voturi
online și 2 voturi prin prezență fizică (Călinoiu Ion și Popa Valentin), 10 voturi au fost
„împotrivă” (Berca Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, Hortopan AlexandruLiviu, Iacobescu Marcel-Petrică, Mitescu Gheorghe, Popescu Constantin, Popescu
Iulian-Vasile, Prunariu Mihai-Octavian, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel) iar dl.
Rușeț Ion s-a abținut de la vot. Consilierii județeni Grivei Gheorghe, Ișfan Ion și
Davițoiu-Leșu Gheorghe s-au deconectat de la aplicația electronică.

3. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 158 din 20.11.2020
privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020
Observații:
-

-

Domnul consilier județean Rușeț Ion solicită o explicație din partea Secretarului
general al județului, care a contrasemnat hotărârea inițială, cu privire la situația care
a determinat rectificarea.
Doamna Elena-Cristina Rădulea-Zamfirescu, Secretarului general al județului,
menționează că este vorba despre o eroare intervenită exclusiv cu privire la numărul
de voturi și care nu are legătură cu legalitatea hotărârii în cauză, urmând ca
autoritatea deliberativă să ia act de aceasta.
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4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru stabilirea
unor măsuri privind reprezentarea UAT - Județul Gorj în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de
alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”, din care 27 voturi
online și 2 voturi prin prezență fizică (Călinoiu Ion și Popa Valentin). S-a deconectat
de la aplicația electronică consilierul județean Grivei Gheorghe.
Ordinea de zi a fost epuizată și domnul vicepreședinte Nichifor Gheorghe a declarat
ședința extraordinară închisă.
„Diverse”:

-

-

-

Domnul consilier județean Popescu Iulian-Vasile întreabă președintele de ședință
dacă ședințele Consiliului Județean trebuie să fie publice, sub aspectul că celelalte
consilii județene din țară publică acest tip de ședințe, live, pe facebook, spre deosebire
de Consiliul județean Gorj, despre care afirmă că îngrădește dreptul cetățenilor la
ședințele de plen ale autorității deliberative.
Domnul Nichifor Gheorghe răspunde că se vor căuta cele mai bune soluții pentru
publicarea acestor ședințe, iar acestea nu sunt publicate momentan din cauza
problemelor de conexiune la internet ale participanților, pe site-ul instituției fiind puse
la dispoziția persoanelor interesate toate procesele-verbale si minutele ședințelor
Consiliului Județean Gorj.
Doamna consilier județean Constantinescu Elena-Dana precizează că aleșii locali
sunt plătiți pentru ceea ce fac și nu este democratic să fie întrerupți colegii PNL atunci
când solicită explicații cu privire la proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse
aprobării.

Drept care s-a încheiat prezenta minută.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Întocmit,
Consilier juridic,
Gușiță Ramona Giorgiana

5

