CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 9472/21.07.2020
MINUTA
ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj din data de 15.07.2020
Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 15.07.2020 s-a desfășurat
la ora 14:00, în sala de conferințe a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.
La lucrările ședinței au participat următoarele persoane:
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI.
II. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE și
DOMNUL MUJA NICOLAE.
III. CONSILIERI JUDEȚENI:
ANDREI VASILE-LIVIU
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
HANU DORIN
HORTOPAN RAMONA-CRISTINA
IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ
MILOSTEANU GHEORGHE
MITESCU GHEORGHE
NEAȚĂ GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PAVEL NELU
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ
POPA VALENTIN
PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN
ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA

TAȘCĂU DORIN-DAN
TĂNASIE CRISTINEL
VASILESCU MARIA
De asemenea, a participat, potrivit legii, doamna Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu,
Secretar General al Județului.
Nu au participat la ședință consilierii județeni Hortopan Ramona-Cristina, Mitescu
Gheorghe și Prunariu Mihai Octavian.
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IV. INVITAŢI:
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;
Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri
publice și transport public județean;
Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții, infrastructură
drumuri publice și transport public județean;
Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate;
Baiu Nicolae – director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu;
Reprezentanți ai Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
Gușită Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative
și achiziții publice.

În contextul măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
având în vedere prevederile art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr.
195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, potrivit cărora “Pe durata stării
de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea
activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin
utilizarea mijloacelor electronice de comunicare”, modul de desfășurare a ședinței a fost stabilit
astfel: aleșii locali intră în sală în mod organizat, completează formularele cu opțiunea de vot
pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, asigurându-se toate măsurile de protecție (limită de
distanță între persoanele prezente, măști, mănuși de protecție).
Consilierilor județeni li s-a prezentat propunerea cu privire la modul de desfășurare a
ședinței și nu au formulat obiecțiuni.
Totodată, prin invitația de ședință nr. 9011/10.07.2020, consilierii județeni au fost invitați
să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul
ordinii de zi, în sistem electronic, până la data de 15.07.2020, ora 11:00, nefiind depuns niciun
amendament în termenul stabilit.

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 748 din data de 10.07.2020, a fost convocat
Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetului local al
Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie „Alimentare cu energie electrică Parc Industrial Gorj, str.
Bumbești, nr. 462, oraș Bumbești-Jiu, județul Gorj”.
Diverse.
3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor
de care beneficiază, potrivit legii, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES)
școlarizați în sistemul de învățământ special din cadrul Centrului Școlar pentru
Educație Incluzivă Tg-Jiu;
4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
Doamna Gușiță Ramona-Giorgiana, analizând rapoartele de avizare ale Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean Gorj, a adus la cunoștință Președintelui Consiliului Județean
faptul că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată astfel: 30 voturi „pentru”.
Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată astfel: 30 voturi „pentru”.
De asemenea, 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 24.06.2020, acesta
fiind aprobat cu 30 voturi „pentru”.
Se trece la punctul I al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetului local al
Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2019

-

Adoptarea Proiectului de hotărâre.
În urma supunerii la vot, se constată că:
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Domnul Popa Valentin
nu a votat.

Se trece la punctul II al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie „Alimentare cu energie electrică Parc Industrial Gorj, str. Bumbești,
nr. 462, oraș Bumbești-Jiu, județul Gorj”

-

Adoptarea Proiectului de hotărâre.
În urma supunerii la vot, se constată că:
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.

Se trece la punctul III al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor
de care beneficiază, potrivit legii, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) școlarizați
în sistemul de învățământ special din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă TgJiu

-

Adoptarea Proiectului de hotărâre.
În urma supunerii la vot, se constată că:
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.

Se trece la punctul IV al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant

-

Adoptarea Proiectului de hotărâre.
În urma supunerii la vot, se constată că:
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.

Se trece la punctul V al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

-

Adoptarea Proiectului de hotărâre.
În urma supunerii la vot, se constată că:
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.
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

