
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 2150/21.02.2018 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 16.02.2018, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care 

participă: 

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 

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 

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 

 

 



 

 

De asemenea, participă, conform legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, 

Secretar al Județului. 

    

III. INVITAŢI: 

1. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

al unităților sanitare preluate; 

4. Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Serviciul pentru transport public județean și activități 

suport; 

5. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

6. Drăghiea Decebal Dumitru – comisar-șef, Inspectoratul de Poliție Județean; 

7. Reprezentanții instituțiilor subordonate Consiliului Județean Gorj; 

8. 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: Grivei Gheorghe, 

Banța Victor și Iacobescu Marcel-Petrică. 

Procesul verbal al ședinței din data de 31.01.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 78 din data de 09.02.2018, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj 

pe anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a Județului Gorj pe anul 

2018 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților culturale, 

educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliului Județean Gorj;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului 

Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale - Județul Gorj, la 

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2018 

către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine 

Județului Gorj pentru anul 2018 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-

Vest Oltenia; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT 

GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor pentru planul de acțiune pe anul 2018 aferente 

acestuia; 



 

 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de 

evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de 

cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de 

soluționare a contestațiilor; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

9. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate 

speciale; 

10. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Comisia pentru Protecția 

Copilului Gorj; 

11. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor 

pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de 

monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în 

unitățile sanitare reîntorși în familie; 

12. Raport al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj asupra eficientei activității 

serviciului polițienesc în Județul Gorj, pe anul 2017; 

13. Plan strategic anual - indicatori de performanță minimali ai Inspectoratului 

Județean de Poliție Gorj. 

Diverse.  

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Târgu-Jiu; 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (31 de voturi „pentru”). 

Nu au fost prezenți în sală la momentul votului consilierii județeni Greci Cosmin și Gîrjoabă 

Vasile-Gabriel. 

           De asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de la 

punctul „Diverse”, votându-se în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în 

sală la momentul votului consilierii județeni Greci Cosmin și Gîrjoabă Vasile-Gabriel. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte, propune ca ședința să înceapă cu prezentarea 

punctelor 12 și 13 de pe ordinea de zi, propunerea fiind acceptată în unanimitate. 

 

          Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

          Raport al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj asupra eficientei activității 

serviciului polițienesc în Județul Gorj, pe anul 2017 

          Raportul este prezentat de domnul Popa Valentin, consilier județean și președinte 

ATOP. 

         Discuții: 

         Domnul Pavel Nelu, consilier județean: Aș avea rugămintea să mergeți în teritoriu, la 

primării, să vorbiți cu oamenii din județul Gorj. Nu vreau să îmi critic colegii din Consiliul 

Județean, dar am fost votați de oameni și ar trebui să vorbim mai mult cu cetățenii. 

         Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier județean: În 2017, Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Gorj a realizat trimestrial o analiză privind activitatea Inspectoratului de Poliție 



 

 

Județean și a venit mereu cu propuneri de îmbunătățiere a activității IPJ; în 2017 am avut 

diferite întâlniri și discuții în teritoriu, cu participarea primarilor și a unor șefi de instituții 

implicate, cum ar fi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și 

Inspectoratul Școlar Județean, am avut și întâlniri cu reprezentanții elevilor și am încercat să 

rezolvăm problemele semnalate prin creșterea siguranței lor, am făcut tot ce ne stă în 

competență să apropiem poliția de cetățeni; am făcut și recomandări, împreună cu 

Inspectoratul de Poliție Județean, pentru administratorii cluburilor de noapte. Din rapoartele 

preluate și de ATOP, și de IPJ, rezultă că s-au atins indicatorii prevăzuți pentru siguranță. 

Felicitări Inspectoratului de Poliție Județean pentru activitatea desfășurată în 2017! 

           Vasile Liviu, consilier județean: Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a fost 

creată să găsească soluții, nu contest că nu a găsit, dar sunt și multe probleme; sunt și acolo 

o grămada de uscături preluate. În cazul în care credem că totul este numai lapte și miere, ne 

înșelăm, sunt și lucruri care nu merg și care nu pot și rezolvate de pe azi pe mâine, trebuie 

arătate toate problemele existente, pentru a putea fi rezolvate. 

           Popa Valentin, consilier județean: În raportul întocmit nu scrie nicăieri că în 

activitatea Inspectoratului de Poliție Județean curge numai lapte și miere. 

          Banța Victor, consilier județean:  Dacă Autoritatea Teritorială de Ordine Publică are 

și atribuții în ceea ce privește consumul și gradul de consum a substanțelor interzise, vă 

sugerez să faceți o analiză și cu privire la acest lucru. 

         Popa Valentin, consilier județean: Autoritatea Teritorială de Ordine Publică nu are și 

atribuții operative; ATOP, printr-un proiect de hotărâre al Consiliului Județean de acum câțiva 

ani, a anticipat legea care interzice consumul de etnobotanice și am interzis comercializarea 

acestor substanțe, iată că ne interesează și acest subiect.  

 

          Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

           Plan strategic anual - indicatori de performanță minimali ai Inspectoratului 

Județean de Poliție Gorj 

 

           Planul strategic este prezentat de domnul Popa Valentin, consilier județean și 

președinte ATOP, și de domnul Drăghiea Decebal Dumitru, comisar-șef în cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean, nefiind observații la acest punct al ordinii de zi.  

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj 

pe anul 2018 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale şi vizat de Direcţia 

juridică, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 



 

 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 

  

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

         Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”). 

 

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

unanimitate (33 voturi „pentru”).  

 

                          Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Având în vedere repartizarea 

cheltuielilor pe secțiuni, din totalul cheltuielilor, cele destinate secțiunii de funcționare dețin o 

pondere de 72,52%, iar cele de la secțiunea de dezvoltare dețin o pondere de 27,48%, 

cheltuielile cu asistența socială dețin o pondere de 38%, urmate de cheltuielile de personal, cu 

o pondere de 37%. Pe viitor, să avem în atenție partea de investiții noi.  

 



 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a Județului Gorj pe anul 

2018 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților culturale, 

educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliului Județean Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul 

proiectelor și realții externe și Direcţia Juridică, Dezvoltarea Capacităţii Administrative și 

Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

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”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost în 

sală la momentul votului. 

 

 Domnul Banța Victor, consilier județean: Fiind anul centenarului, consider că bugetul 

alocat pentru aceste activități este prea mic. Dacă va fi posibil și oportun, propun ca la 

rectificarea de buget să acordăm o sumă mai mare. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului 

Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale - Județul Gorj, la Ansamblul 

Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2018 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul 

proiectelor și realții externe și Direcţia Juridică, Dezvoltarea Capacităţii Administrative și 

Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 



 

 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2018 

către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul 

proiectelor și realții externe și Direcţia Juridică, Dezvoltarea Capacităţii Administrative și 

Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine 

Județului Gorj pentru anul 2018 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia 

Se prezintă Expunerea de motive. 



 

 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul 

proiectelor și realții externe și Direcţia Juridică, Dezvoltarea Capacităţii Administrative și 

Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (33 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT 

GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor pentru planul de acțiune pe anul 2018 aferente 

acestuia 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul 

proiectelor și realții externe și Direcţia Juridică, Dezvoltarea Capacităţii Administrative și 

Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 

 

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”). Domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu nu a 

fost în sală la momentul votului. 



 

 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu nu a 

fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu nu a fost în 

sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de 

evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură 

aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a 

contestațiilor; 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

publice și al unităților sanitare preluate. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

 

În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Ansamblului 

Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, se desemnează ca reprezentant al 

Consiliului Judeţean Gorj în Comisia de evaluare doamna Hortopan Ramona-Cristina, iar în 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor doamna Șuță Denisa-Zenobia. 

    În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, se desemnează ca 

reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj în Comisia de evaluare domnul Borcan Marius, iar în 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor domnul Davițoiu-Leșu Gheorghe.  

  În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Școlii Populare 

de Artă Târgu-Jiu, se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj în Comisia de 

evaluare domnul Chircu Sorin-Constantin, iar în Comisia de soluţionare a contestaţiilor domnul 

Hanu Dorin. 

  În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Bibliotecii 

Județene ,,Christian Tell”  Gorj, se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj 



 

 

în Comisia de evaluare domnul Fârță Dumitru, iar în Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

domnul Banța Victor. 

În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2017 la nivelul Muzeului 

Județean  Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, se desemnează ca reprezentant al Consiliului 

Judeţean Gorj în Comisia de evaluare domnul Iacobescu Marcel-Petrică, iar în Comisia de 

soluţionare a contestaţiilor domnul Gârjoabă Vasile-Gabriel. 

Menționăm că cei zece consilieri județeni au fost propuși de către președintele 

Consiliului Județean Gorj, pe baza consensului grupurilor politice. 

În Comisia de numărare a voturilor este propus, ca membru, domnul consilier județean 

Pavel Nelu. 

În urma votului secret, comisia constată următorul rezultat: 

 

 Comisia de concurs la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 

Târgu-Jiu 

- Hortopan Ramona-Crsitina – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 30, voturi 

„împotrivă” – 0. 

- Doamna Hortopan Ramona-Cristina nu a primit buletin de vot. 

 

 Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist 

,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

- Șuță Denisa-Zenobia – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 30, voturi „împotrivă” – 0. 

- Doamna Șuță Denisa-Zenobia nu a primit buletin de vot. 

 

 Comisia de concurs la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Gorj  

- Borcan Marius – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 30, voturi „împotrivă” – 0. 

- Domnul Borcan Marius nu a primit buletin de vot. 

 

 Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 30, voturi „împotrivă” 

– 0. 

- Domnul Davițoiu-Leșu Gheorghe nu a primit buletin de vot. 

 

 Comisia de concurs la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu  

- Chircu Sorin-Constantin – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 30, voturi „împotrivă” – 

0. 

- Domnul Chircu Sorin-Constantin nu a primit buletin de vot. 

 

 Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu 

- Hanu Dorin – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 30, voturi „împotrivă” – 0. 



 

 

- Domnul Hanu Dorin nu a primit buletin de vot. 

 

Comisia de concurs la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell”  Gorj 

- Fârță Dumitru – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 30, voturi „împotrivă” – 0. 

- Domnul Fârță Dumitru nu a primit buletin de vot. 

 

 Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian 

Tell”  Gorj 

- Banța Victor – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 30, voturi „împotrivă” – 0. 

- Domnul Banța Victor nu a primit buletin de vot. 

 

Comisia de concurs la nivelul Muzeului Județean  Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” 

- Iacobescu Marcel-Petrică – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 30, voturi „împotrivă” 

– 0. 

- Domnul Iacobescu Marcel-Petrică nu a primit buletin de vot. 

 

 Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul Muzeului Județean  Gorj 

,,Alexandru Ștefulescu” 

- Gârjoabă Vasile-Gabriel – voturi exprimate – 30, voturi „pentru” – 30, voturi „împotrivă” 

– 0. 

- Domnul Gârjoabă Vasile-Gabriel nu a primit buletin de vot. 

 

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”). Nu au fost prezenți la momentul votului domnii 

Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu, iar doamnele Hortopan Ramona-Cristina și Șuță 

Denisa-Zenobia nu au votat. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului domnii 

Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu, iar domnii Borcan Marius și Davițoiu-leșu Gheorghe 

nu au votat. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului domnii 

Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu, iar domnii Chircu Sorin-Constantin și Hanu Dorin nu 

au votat. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului domnii 

Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu, iar domnii Fârță Dumitru și Banța Victor nu au votat. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului domnii 

Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu, iar domnii Iacobescu Marcel-Petrică și Gârjoabă 

Vasile-Gabriel nu au votat. 



 

 

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

acord în unanimitate (21 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului domnii 

Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu. Nu au votat următorii consilieri județeni: Hortopan 

Ramona-Crsitina, Șuță Denisa-Zenobia, Borcan Marius, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Chircu Sorin-

Constantin, Hanu Dorin, Fârță Dumitru, Banța Victor, Iacobescu Marcel-Petrică și Gârjoabă 

Vasile-Gabriel. 

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

acord în unanimitate (21 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului domnii 

Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu. Nu au votat următorii consilieri județeni: Hortopan 

Ramona-Crsitina, Șuță Denisa-Zenobia, Borcan Marius, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Chircu Sorin-

Constantin, Hanu Dorin, Fârță Dumitru, Banța Victor, Iacobescu Marcel-Petrică și Gârjoabă 

Vasile-Gabriel. 

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

unanimitate (21 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului domnii Tașcău 

Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu. Nu au votat următorii consilieri județeni: Hortopan Ramona-

Crsitina, Șuță Denisa-Zenobia, Borcan Marius, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Chircu Sorin-

Constantin, Hanu Dorin, Fârță Dumitru, Banța Victor, Iacobescu Marcel-Petrică și Gârjoabă 

Vasile-Gabriel. 

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

publice și al unităților sanitare preluate. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan, Nelu Pavel și Andrei Vasile-Liviu. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan, Nelu Pavel și Andrei Vasile-Liviu. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan, Nelu Pavel și Andrei Vasile-Liviu. 



 

 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii județeni 

Tașcău Dorin-Dan, Nelu Pavel și Andrei Vasile-Liviu. 

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi:  

Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate 

special 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Autoritatea Județeană de Transport. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan, Nelu Pavel și Andrei Vasile-Liviu. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan, Nelu Pavel și Andrei Vasile-Liviu. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan, Nelu Pavel și Andrei Vasile-Liviu. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii județeni 

Tașcău Dorin-Dan, Nelu Pavel și Andrei Vasile-Liviu. 

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Raport privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Comisia pentru Protecția 

Copilului Gorj; 

 

Nu au fost observații la acest punct de pe ordinea de zi. 

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor 

pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de 

monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile 

sanitare reîntorși în familie; 

 

De asemenea, nu au existat observații la acest raport. 



 

 

 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președinte: Pentru articolul 1, pozițiile 19, 20 și 21, 

din acest proiect de hotărâre, respectiv Isuf Leontin, Blidea Mihaela și Raus Daniel se impune 

vot secret. 

Nu au fost formulate alte propuneri. 

 

În urma votului secret, Comisia de validare constată următoarele: 

 

- Isuf Leontin – voturi exprimate - 31, voturi „pentru” – 31, voturi „împotrivă” – 0. 

- Blidea Mihaela – voturi exprimate - 31, voturi „pentru” – 31, voturi „împotrivă” – 0. 

- Raus Daniel – voturi exprimate - 31, voturi „pentru” – 31, 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”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu. 

 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii județeni 

Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu 

 

 



 

 

Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

publice și al unităților sanitare preluate. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

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”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii 

județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu. 

 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți la momentul votului consilierii județeni 

Tașcău Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu 

  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: În perioada 26-28 februarie va avea loc 

o ședință extraordinară a Consiliului Județean Gorj.  

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


