
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 11403/12.09.2017 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 07.09.2017, 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, DOMNII MUJA NICOLAE si 

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 

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  

 



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

județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Arjoca Sorin – Subprefectul județului 

Gorj. 

A lipsit motivat de la ședință domnul consilier județean Hanu Dorin. 

 

III. INVITAŢI: 

1. Isuf Leontin- șef serviciu, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative; 

2. Cornoiu Daniela – consilier, Resurse umane, managementul funcției publice, IT, Direcția 

tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

3. Reprezentanți ai DGASPC Gorj; 

4. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

5. 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: Milosteanu 

Gheorghe, Popa Valentin și Grivei Gheorghe. 

Procesul verbal al ședinței din data de 25.08.2017 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 848 din data de 05.09.2017, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 847/05.09.2017 a Președintelui 

Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj 

în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al 

Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.  - Bumbești - Jiu și al membrilor 

acestuia; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor 

sociale. 

 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Propun ca proiectul cu numărul 4 de pe 

ordinea de zi să fie discutat într-o ședință ordinară, întrucât Direcția Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Gorj este o instituție cu o activitate complexă, este o instituție 

subordonată Consiliului Județean, fiind necesară o evaluare mai atentă la această 

instituție; de aceea propun amânarea acestui proiect de hotărâre. Acolo se impune o 
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reorganizare, fiind multe probleme de discutat. Va trebui făcută o analiză mai atentă, să 

comparăm și cu alte Direcții din țară.  

 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte, supune la pot ordinea de zi în forma inițială, 

aceasta fiind aprobată cu 23 de voturi „pentru” și 9 „împotrivă” (Banța Victor, Dragu Ion, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Chircu Sorin-Constantin, Orzan Gheorghe, 

Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Tănasie Cristinel).  

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 847/05.09.2017 a Președintelui 

Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

 

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).  

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

în unanimitate (32 de voturi pentru).  

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

în unanimitate (32 de voturi pentru). 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj 

în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

 

Ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj este propus domnul consilier județean 

Coană Ion, de către dl. Vicepreşedinte Nichifor Gheorghe. 

Se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot, iar la reluarea ședinței se explică 

modalitatea de vot. 

 



În urma votului secret, rezultatul este următorul:  

 

- Voturi valabil exprimate – 30 

- Voturi „pentru” – 30 

- Voturi „împotrivă” - 0 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

în unanimitate (31 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost în sala la 

momentul votului. 

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

în unanimitate (31 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost în sala la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost în sala la 

momentul votului. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al 

Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.  - Bumbești - Jiu și al membrilor acestuia 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia juridică şi dezvoltarea 

capacităţii administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: În fiecare an s-a discutat despre 

situația Parcului, am cerut implicare mai mare; spațiile sunt improprii, nu au condiții. Am solicitat 

atenția Consiliului Județean privind investiția banilor și dezvoltarea Parcului, trebuie să ne gândim 

la o altă locație, să luăm exemplul și altor Parcuri Industriale din țară. Vă solicit și cred că vă veți 

implica mai mult cu privire la această societate. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

în unanimitate (31 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost în sala la 

momentul votului. 

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

în unanimitate (31 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost în sala la 

momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 de voturi pentru). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost în sala la 

momentul votului. 



 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Discuții:  

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Domnule președinte, am propus ca 

proiectul să fie reprogramat pentru viitoarea ședință a Consiliului Județean. Din păcate, nu s-a 

înțeles, deși era necesar acest lucru. Nu s-a ținut cont de legislația în vigoare și de Regulamentul 

de organizare și funcționare al Consiliului Județean Gorj, unde, la art. 30, se specifică faptul că 

această Direcție este coordonată de către Secretarul Județului Gorj, care deține și funcția de 

președinte al Colegiului Director din cadrul DGASPC. Se pare că nu se dorește îmbunătățirea 

activității la Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. Toți cei care vor să 

ocupe funcția de director general la această instituție, să participle la concurs și consider că 

persoana potrivită ar trebui să aibă studii juridice sau economice. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Toți cei care doresc să ocupe funcția de 

director general în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, vor 

participa la concurs. 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Nu înțeleg de ce este atâta 

grabă cu acest proiect de hotărâre. În luna iunie am mai modificat o data Organigrama  acestei 

instituții. Acolo au fost vreo 20 de locuri libere, acum mai înființați încă 66. Dacă ne uităm pe 

Statul de funcții vechi și pe Organigramă aveți undeva la 42 de funcții vacante în aparatul propriu. 

De ce nu le-ați distribuit pe acelea și ați mai înființat încă 66 funcții? 

Domnul Diaconescu Laurențiu, director adjunct, DGASPC Gorj: Era urgentă această 

problemă, deoarece pe data de 23 septembrie expiră licențele provizorii de funcționare pentru 

12 servicii sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj. Fără această aprobare, acele servicii cu 70 de copii nu vor primi licențierea definitivă, iar 

acei  copii riscă să rămână pe dinafară. Este adevărat că recomandările sunt din 2015-2016, dar 

nici acum nu este prea târziu. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Centrele de tip familial, cele 10 

apartamente, au fost reorganizate conform legii, pentru a obține licențierea definitivă. Licențele 

parțiale expirau luna aceasta, în septembrie. 

Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Nu înțeleg de ce este nevoie să 

trecem atât de repede acest proiect de hotărâre și această Organigramă. În 2015 nu se știa că 

aceste locuințe au nevoie de licențe definitive? Cei care au fost responsabili cu îndeplinirea 

acestor condiții de ce nu și-au făcut treaba? Dacă nu au licență definitivă, copiii riscă să fie trimiși 

în altfel de plasament. Cred că prin acest proiect de hotărâre se încearcă mascarea 



incompetenței fostei conduceri a DGASPC. Trebuie luate măsurile necesare pentru rezolvarea 

acestei situații.  

Domnul Diaconescu Laurențiu, director adjunct, DGASPC Gorj: Suntem aproape de 

a îndeplini condițiile de licențiere definitivă. De când sunt director, am dispus efectuarea cursurilor 

de specializare, condiție solicitată în acest sens. Sunt director de două luni și nu pot răspunde la 

acțiunile făcute de vechea conducere. Este vorba de 15 copii care vor fi mutați. Autorizația 

definitivă este pe trei ani și sunt anumite condiții care trebuie respectate. Pentru opt servicii se 

vor obține autorizații definitive, iar pentru celelalte provizorii, și asta pentru că sunt înființate 

recent. Nu existau cursuri de formare pentru fiecare angajat, astfel că aceste condiții nu erau 

îndeplinite. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Centrele de tip familial ale DGASPC  au 

fost reorganizate, pentru că așa impune legea, astfel încât ele să obțină licențierea definitivă. 

Despre asta e vorba în acest proiect de hotărâre. Au fost licențiate provizoriu, iar licența expiră 

în luna aceasta, în septembrie. Vom obține licențierea definitivă și niciun copil nu este în pericol 

să rămână pe drumuri. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

următoarele: 20 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” (Dragu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-

Zenobia, Chircu Sorin-Constantin, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Tănasie Cristinel) și 3 abțineri ( Andrei Vasile-Liviu, Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu Gheorghe). 

Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost în sală la momentul votului.  

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

următoarele: 20 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” (Dragu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa- 

Zenobia, Chircu Sorin-Constantin, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Tănasie Cristinel) și 3 abțineri ( Andrei Vasile-Liviu, Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu Gheorghe). 

Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost în sală la momentul votului.  

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

următoarele: 20 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” (Dragu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-

Zenobia, Chircu Sorin-Constantin, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Tănasie Cristinel) și 3 abțineri ( Andrei Vasile-Liviu, Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu Gheorghe). 

Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost în sală la momentul votului.  

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

următoarele: 20 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” (Dragu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-

Zenobia, Chircu Sorin-Constantin, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Tănasie Cristinel) și 3 abțineri ( Andrei Vasile-Liviu, Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu Gheorghe). 

Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost în sală la momentul votului.  

 

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

următoarele: 20 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” (Dragu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-

Zenobia, Chircu Sorin-Constantin, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Tănasie Cristinel) și 3 abțineri ( Andrei Vasile-Liviu, Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu Gheorghe). 

Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost în sală la momentul votului.  



 

 

Nefiind alte probleme de discutat, ședința extraordinară a fost declarată închisă.  

 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


