
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 16046 /15.12.2017 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 13.12.2017, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 

II. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL MUJA NICOLAE  

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

COANĂ ION 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FÂRȚĂ DUMITRU 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

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  

 

Participă, conform legii, doamna  Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena - 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: Nichifor Gheorghe, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Cilibiu Nicolae și G roșanu Gheorghe.  

 

III. INVITAŢI: 

1. Giurgiulescu Claudia – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe; 

2. Ungureanu Victoria – șef serviciu, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și 

relații externe; 

3. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

4. Reprezentanți ai mass-media locală. 

  

Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai 

Popescu.  

Înainte de a dezbate ordinea de zi a ședinței, domnul Președinte face următoarele 

precizări: 

În ziua de 5 decembrie a încetat din viață, la reședința din Elveția, Majestatea sa 

Regele Mihai I. 

Născut în 1921 din ilustra familie Hohenzollern, este fiul lui Carol al II-lea, Regele 

României în perioada 1930-1940, și nepot al Regelui Ferdinand, de a cărui domnie (1914-

1927) se leagă înfăptuirea României Mari. 

Regele Mihai a domnit sub coordonarea unei regențe în perioada 1927-1947. 

A cunoscut ambele faze ale participării României la cel de-al Doilea Război Mondial și a 

fost avansat în ierarhia militară până la gradul de mareșal. 

Părăsit de aliați, este obligat să abdice la 30 decembrie 1947, plecând într-un lung exil. 

A purtat cu demnitate în lume numele țării sale și înainte, și după 1989. 

Va fi înmormântat lângă strămoși, de numele cărora se leagă înfăptuirea României 

moderne. 

Vă propun, în memoria Majestății sale Regele Mihai I, un moment de reculegere. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Andrei Vasile-

Liviu, Orzan Gheorghe și Tănasie Cristinel. 

Procesul verbal al ședinței din data de 28.11.2017 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1051 din data de 11.12.2017, a fost 

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

 

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

din 26.10.2016 privind aprobarea participării UAT-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; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1049/08.12.2017 a Președintelui 

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

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.12.2017%20-%20Adoptate/212.%20HCJ-modif-HCJ76-2016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.12.2017%20-%20Adoptate/212.%20HCJ-modif-HCJ76-2016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.12.2017%20-%20Adoptate/212.%20HCJ-modif-HCJ76-2016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.12.2017%20-%20Adoptate/212.%20HCJ-modif-HCJ76-2016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.12.2017%20-%20Adoptate/212.%20HCJ-modif-HCJ76-2016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.12.2017%20-%20Adoptate/213.%20HCJ%20valid%20disp%201049%20%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.12.2017%20-%20Adoptate/213.%20HCJ%20valid%20disp%201049%20%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/13.12.2017%20-%20Adoptate/213.%20HCJ%20valid%20disp%201049%20%20.pdf


3. Diverse. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

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

din 26.10.2016 privind aprobarea participării UAT-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 

  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1049/08.12.2017 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 (29 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”).  



 

 

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 

 


