
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 5188/20.04.2018         

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 17.04.2018, 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: 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CILIBIU NICOLAE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

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 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

  

Participă, conform atribuțiilor de serviciu, domnul Marcău Costel, director executiv în 

cadrul Direcției juridice, capacității adminstrative și achiziții publice, înlocund-o pe doamna 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretar al județului, care absentează motivat. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Florescu Ciprian-Adrian– Prefectul 

Județului Gorj. 



Au lipsit motivat de la ședință următorii aleși locali: Nichifor Gheorghe, Prunariu Mihai-

Octavian, Nelu Pavel, Andrei Vasile-Liviu și Vasilescu Maria. 

 

III. INVITAŢI: 

1. Giurgiulescu Claudia – director executiv, Direcția managementul proiectelor și relații 

externe; 

2. Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții infrastructură 

drumuri publice și transport public județean; 

3. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

4. Grofu Despina – consilier, Cabinetul Președintelui; 

5. Paloș Oana – consilier, Cabinetul Președintelui; 

6. Reprezentanți ai mass-media locală. 

  

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

Popescu.  

Înainte de a dezbate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, domnul Președinte 

propune să se țină un moment de reculegere în memoria fostului Președinte al Consiliului 

Județean Gorj, domnul Nicolae Mischie. 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Grivei Gheorghe și Banța Victor. 

Procesul verbal al ședinței din data de 26.03.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 178 din data de 16.04.2018, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a 

investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 

17/30.01.2017 pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al județului Gorj, cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae 

Titulescu, nr. 8, județul Gorj, cu modificările și completările ulterioare. 

3. Diverse. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 

Unității de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația 

Str. Tudor Vladimirescu” 

  



Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură drumuri publice și transport public județean și Direcția managementul proiectelor 
și relații externe și din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Discuții: 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Domnule președinte, am văzut aici că este 

vorba de extindere. În primul rând nu scrie cât este cofinanțarea. 

Domnul Popescu Mihai-Cosmin, președinte: În Ghidul solicitantului publicat ne 

regăsim alături de alte spitale județene din țară, suma maximă care se alocă pentru aceste 

modernizări fiind de 1.500.000 de euro, din care partea de cofinanțare care revine județului 

Gorj este de 2%, adică de 30.000 de euro. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: De asemenea, secția UPU din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență se extinde pe vechiul amplasament, deci la vechea adresă, în 

corpul B, dar unde anume? De ce nu se găsesc soluții ca să se mute secțiile de neurologie, 

cardiologie și tot ce mai este necesar în jurul secției UPU? 

Domnul Popescu Mihai-Cosmin, președinte: În primul rând, haideți să așteptăm să 

fie declarat eligibil, să fie finanțat, să avem licitația făcută și apoi vom lua măsurile de 

reorganizare a tot ce înseamnă compartimente funcționale în Spitalul Județean de Urgență, 

astfel încât să fie toate în aceeasi locație. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Dacă tot este în discuție acest subiect, 

vreau să vă aduc la cunoștință o problemă care nu mai suportă amânare, care este legată tot 

de serviciile publice de sănătate din Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, și anume că se 

repretă o greseală legată de faptul că la concursuri să se întâmple lucruri total neadecvate și 

care nu au ce să caute în organizarea unor concursuri pentru posturi publice. Este vorba de un 

concurs pentru postul de registrator în care a fost excedat cadrul biliografic, de fapt au fost 

subiecte din cadrul bibliografic fără să fie publicate, deci candidații neavând acces la ele, unul 

din candidați a avut cunoștință despre acel subiect, l-a știut, a fost anulat, în urma unei 

contestații, concursul, pe bună dreptate, drept pentru care,  la reluarea probei interviu pentru 

rezolvarea contestației, candidatul care a știut subiectul care nu era pe grilă nu s-a mai 

prezentat. V-am mai adus la cunoștintă alte două astfel de concursuri. Domnule prefect, 

domnule președinte, vă rog să luați măsuri în ceea ce privește aceste lucruri, deoarece nu pot fi 

tolerate. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (28 voturi „pentru”).  



 

 

 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 

17/30.01.2017 pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al județului Gorj, cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, 

județul Gorj, cu modificările și completările ulterioare 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Buget, Finanțe, 

Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice, Proiecte și Programe Naționale, Direcția 

Juridică, Dezvoltarea Capacității Administrative și Achiziții Publice și Direcţia Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului, Evidența Patrimoniului și Protecția Mediului. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (28 voturi „pentru”).  

 

 

 

Domnul Președinte Popescu Cosmin-Mihai precizează faptul că ședinta ordinară a 

Consiliului Județean va avea loc în data de 27 aprilie, ora 12:00. 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


