
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 2995/12.03.2018         

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 07.03.2018, la lucrările ședinței extraordinare 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 

NICHIFOR GHEORGHE. 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FÂRȚĂ DUMITRU 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

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 

  

Participă, conform legii, doamna Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretar al 

județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Florescu Ciprian-Adrian– Prefectul 

Județului Gorj. 

Au lipsit motivat de la ședință următorii aleși locali: Cilibiu Nicolae, Greci Cosmin, 

Tănasie Cristinel, Andrei Vasile-Liviu și Vasilescu Maria. 



III. INVITAŢI: 

1. Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

2. Giurgiulescu Claudia – director executiv, Direcția managementul proiectelor și relații 

externe; 

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

drumuri publice și transport public județean; 

4. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice 

și al unităților sanitare preluate; 

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

achiziții publice; 

6. Blidea Mihaela – șef serviciu, Serviciul buget, situații financiare și sinteze; 

7. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

8. Grofu Despina – consilier, Cabinetul Președintelui; 

9. Paloș Oana – consilier, Cabinetul Președintelui; 

10. 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: Prunariu Mihai 

Octavian, Borcan Marius și Pavel Nelu. 

Procesul verbal al ședinței din data de 16.02.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 109 din data de 05.03.2018, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și a Metodologiei pentru 

atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale 

Județului Gorj ce urmează a fi alocate pentru activități nonprofit de interes general 

în anul bugetar 2018, în condițiile Legii nr. 350/2005; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Optimizarea performanței 

sistemelor interne manageriale” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Gorj pentru anul 2018; 

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

Urgență Târgu-Jiu; 

6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de 

Investiții ,,C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului reprezentând construcții plus terenul 

aferent și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiție 

„Reabilitare și modernizare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu”; 



7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 

17/30.01.2017 pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al județului Gorj, cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae 

Titulescu, nr. 8, județul Gorj. 

8. Diverse. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (27 de voturi „pentru”). 

Doamna 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 rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2018 

  

Se prezintă Expunerea de motive, domnul președinte al Consiliului Județean Gorj 
justificând caracterul urgent al proiectului de hotărâre, prin raportare la majorarea cheltuielior 
pentru implementarea proiectului „Optimizarea performanței sistemelor interne manageriale”, 
Cod SMIS 120638, ca urmare a semnării contractului de finanțare între Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, denumită AM POCA și 
Județul Gorj, în calitate de beneficiar, precum și pentru asigurarea creditelor bugetare necesare 
plății cheltuielilor ce revin în sarcina C.J.Gorj, aferente obiectivului de investiție „Refacere drum 
Ploștina-Miculești”. 
 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția 

juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice. 

 

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”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (28 voturi „pentru”).  

 



Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și a Metodologiei pentru 

atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Județului 

Gorj ce urmează a fi alocate pentru activități nonprofit de interes general în anul bugetar 

2018, în condițiile Legii nr. 350/2005 

 

Se prezintă Expunerea de motive, domnul președinte al Consiliului Județean Gorj 

justificând caracterul urgent al proiectului de hotărâre, prin raportare la termenele de publicare 

a Hotărârii în Monitorul Oficial al României. 

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

capacității administrative și achiziții publice, Direcția managementul proiectelor și relații externe 

și Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și 

programe naționale. 

 

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”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (28 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Optimizarea performanței 

sistemelor interne manageriale” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia 

  

Se prezintă Expunerea de motive, domnul președinte al Consiliului Județean Gorj 

justificând caracterul urgent al proiectului de hotărâre, prin raportare la graficul de 

implementare, care prevede ca în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de 

finanțare sa fie demarate procedurile de achiziție publică, contractului de finanțare fiind semnat 

în data de 14.02.2017. 



Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția managementul proiectelor 

și relații externe, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice și 

Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale. 

 

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”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (28 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană 

de Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj pentru anul 2018 

  

Se prezintă Expunerea de motive, domnul președinte al Consiliului Județean Gorj 

justificând caracterul urgent al proiectului de hotărâre, prin raportare la faptul că, în situația în 

care Planul de ocupare a funcțiilor publice nu este modificat corespunzător structurii de funcții 

publice rezultate ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj, începând cu data de 1 ianuarie 2018, nu vor putea fi inițiate, în condițiile legii, procedurile 

de promovare sau de recrutare în vederea ocupării posturilor corespunzătoare funcțiilor publice 

vacante. 

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

capacității administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției 

publice și al unităților sanitare preluate. 

 

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”).  



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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (28 voturi „pentru”).  

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive, domnul președinte al Consiliului Județean Gorj 

justificând caracterul urgent al proiectului de hotărâre, prin raportare la faptul că transformarea 

postului este necesar a se realiza în regim de urgență, în vederea încadrării titularului postului 

ca medic specialist, astfel încât serviciile medicale de specialitate prestate de acesta să poată fi 

decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj. 

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

capacității administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției 

publice și al unităților sanitare preluate. 

 

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”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (28 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții 

,,C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului reprezentând construcții plus terenul aferent și 

asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare și 

modernizare Spitalul Județean de Urgență Târgu–Jiu” 

  

Se prezintă Expunerea de motive, domnul președinte al Consiliului Județean Gorj 

justificând caracterul urgent al proiectului de hotărâre, prin raportare la necesitatea obținerii 

finanțării pentru reabilitarea și modernizarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

De asemenea, domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte, face următoarele precizări: 

Am avut o discuție cu conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale, cu conducerea Companiei 

Naționale de Investiții și am căzut de acord să modificăm, prin Hotărâre, să inițiem și să 

înaintăm o notă conceptuală și tema de proiectare pentru a reuși să finanțăm reabilitarea și 

modernizarea Spitalului Județean de Urgență de pe Strada Progresului, renunțând la capitolul 

„Dotări”, pentru că, între timp, s-au modificat anumite proceduri legislative și, în prima fază, să 



ne limităm doar la reabilitare, urmând ca pe viitor, în funcție de posibilitățiile financiare ale 

bugetului de stat, să vedem ce putem face și cu următoarea extindere. Eu zic că avem nevoie 

de această finanțare. Colegii mei de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu lucrează în 

aceste zile la întocmirea notei conceptuale și a temei de proiectare, astfel încât dosarul să fie 

complet și în maxim o săptămână să fie depus la Compania Națională de Investiții în vederea 

parcurgerii unor pași necesari demarării procedurii de achiziție pentru realizarea studiului de 

fezabilitate, proiectării și lucrărilor de reabilitare și modernizare. 

 

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

capacității administrative și achiziții publice și Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

unanimitate (28 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 

17/30.01.2017 pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al județului Gorj, cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, 

județul Gorj 

  

Se prezintă Expunerea de motive, domnul președinte al Consiliului Județean Gorj 

justificând caracterul urgent al proiectului de hotărâre, prin raportare la necesitatea efectuării 

formalitațiilor de publicitate imobiliară, pe baza măsurătorilor de specialitate, în scopul inițierii 

proiectului de hotărâre de Guvern pentru aprobarea completării inventarului bunurilor din 

domeniul public al județului Gorj. 

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

capacității administrative și achiziții publice, Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția urbanism, amenajarea 

teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  



 

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

unanimitate (28 voturi „pentru”).  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Pe 27 martie va avea loc o ședință 

solemnă și îl rog pe domnul Nichifor să vă dea mai multe detalii. 

 Domnul Nichifor Gheorghe, vicepreședinte: Rugămintea noastră este ca pe 27 

martie, când are loc o acțiune dedicată Centenarului Marii Uniri, să fim cu toții prezenți aici, 

pentru că îi avem oaspeți pe conducătorii celor trei raioane din Basarabia, Ungheni, Sângerei și 

Călărași, după care va fi un simpozion de istorie pe această temă, cu participanți din centre 

universitare importante din țară, iar toată acțiunea va dura aproximativ două ore; va începe la 

ora 10:00 și se va termina în jurul orei 12:00. Prezența dumneavoastră este absolut necesară. 

Vă mulțumim! 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


