CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 13847/22.10.2020
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 15.10.2020, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj.
Se constată participarea a 26 de membri ai Consiliului Județean, respectiv:
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI –
prezent în sala de ședință
II. CONSILIERI JUDEȚENI:
ANDREI VASILE-LIVIU
BORCAN MARIUS – prezent în sala de ședință
BUCĂLĂETE GHEORGHE
CILIBIU NICOLAE – prezent în sala de ședință
CHIRCU SORIN-CONSTANTIN
COANĂ ION
DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE
DRAGU ION
DRĂGOI IONUȚ-DINU
FÂRȚĂ DUMITRU
GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL
GRECI COSMIN
GRUESCU ION
HANU DORIN
HORTOPAN RAMONA-CRISTINA
IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ
MILOSTEANU GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PAVEL NELU
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ
POPA VALENTIN
ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA
TAȘCĂU DORIN-DAN
TĂNASIE CRISTINEL
VASILESCU MARIA
Nu au participat:
NICHIFOR GHEORGHE – Vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj
MUJA NICOLAE - Vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj
GRIVEI GHEORGHE
GROȘANU DAVID
NEAȚĂ GHEORGHE
MITESCU GHEORGHE
De asemenea, a participat, conform legii, doamna Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretar
General al Județului.

1.
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3.
4.
5.
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III. INVITAŢI:
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;
Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al
unităților sanitare preluate;
Lăzărescu Valeriu-Eugen – șef serviciu, Serviciul pentru transport public județean și activități
suport;
Blidea Mihaela – șef serviciu, Serviciul buget, situații financiare și sinteze;
Achim Florinel – șef serviciu, Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații
externe;
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, 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. 979 din data de 09.10.2020, Consiliul
Județean Gorj a fost convocat de îndată în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul
2.

3.
4.
5.

6.

2020;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj în
vederea realizării proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană,
regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură
rutieră de interes județean”;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte
,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;
Diverse.
Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de
concesionare a bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”Telescaun Rânca;
Proiect de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,
pe trasee din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în
Judeţul Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/2012, cu modificările şi
completările ulterioare;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiție „Refacere 65 podețe tubulare și dalate pe DJ 672C comuna Runcu, Cheile
Sohodolului”.

Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu CosminMihai.
Înainte de a începe dezbaterea proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi, domnul președinte
anunță faptul că în sala de ședință sunt prezenți consilierii județeni Borcan Marius și Cilibiu Nicolae.
Se supune aprobării Consiliului Județean ordinea de zi a ședinței extraordinare, aceasta fiind
aprobată cu 25 voturi „pentru”. (Domnul Tașcău Dorin-Dan nu s-a conectat).
Se supune aprobării Consiliului Județean suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâri
de la punctul „Diverse”, aceasta fiind aprobată cu 25 voturi „pentru”. (Domnul Tașcău Dorin-Dan nu s-a
conectat).
De asemenea, se supune aprobării Consiliului Județean procesul-verbal al ședinței
extraordinare din data de 30.09.2020, acesta fiind aprobat cu 25 voturi „pentru”. (Domnul Tașcău
Dorin-Dan nu s-a conectat).
1. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Art. 1 a fost aprobat cu 25 voturi “pentru”; Domnul Tașcău Dorin-Dan nu s-a conectat
Art. 2 a fost aprobat cu 25 voturi “pentru”; Domnul Tașcău Dorin-Dan nu s-a conectat
Art. 3 a fost aprobat cu 25 voturi “pentru”; Domnul Tașcău Dorin-Dan nu s-a conectat
Art. 4 a fost aprobat cu 25 voturi “pentru”; Domnul Tașcău Dorin-Dan nu s-a conectat
Art. 5 a fost aprobat cu 25 voturi “pentru”; Domnul Tașcău Dorin-Dan nu s-a conectat
Art. 6 a fost aprobat cu 25 voturi “pentru”; Domnul Tașcău Dorin-Dan nu s-a conectat
Art. 7 a fost aprobat cu 25 voturi “pentru”; Domnul Tașcău Dorin-Dan nu s-a conectat

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 25 voturi “pentru”. Domnul Tașcău DorinDan nu s-a conectat

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj în
vederea realizării proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile
mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice
de turism și infrastructură rutieră de interes județean”
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Art. 1 a fost aprobat cu 25 voturi “pentru”; Domnul Tașcău Dorin-Dan nu s-a conectat
Art. 2 a fost aprobat cu 25 voturi “pentru”; Domnul Tașcău Dorin-Dan nu s-a conectat
Art. 3 a fost aprobat cu 25 voturi “pentru”; Domnul Tașcău Dorin-Dan nu s-a conectat

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 25 voturi “pentru”. Domnul Tașcău DorinDan nu s-a conectat

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Art. 1 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;
Art. 2 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;
Art. 3 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;
Art. 4 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”.

4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor
măsuri în vederea finalizării procedurii de concesionare a bunului proprietate publică
”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Art. 1 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;
Art. 2 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;
Art. 3 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;
Art. 4 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”.

5. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind atribuirea
directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/2012, cu modificările şi completările
ulterioare
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Art. 1 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;
Art. 2 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;
Art. 3 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;
Art. 4 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;
Art. 4 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”.

6. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere 65 podețe
tubulare și dalate pe DJ 672C comuna Runcu, Cheile Sohodolului”
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Art. 1 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;
Art. 2 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”;

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”.

Notă: Ordinea de zi, procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 15.10.2020 și
proiectele de hotărâre au fost aprobate prin vot deschis, exprimat prin apel nominal efectuat de
Președintele Consiliului Județean, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) lit. b) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Întocmit,
Consilier juridic,
Gușiță Ramona Giorgiana

