
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 13139/19.10.2017 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 17.10.2017, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

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

II. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNII MUJA NICOLAE si 

NICHIFOR GHEORGHE 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

CILIBIU NICOLAE 

COANĂ ION 

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 

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 consilieri județeni: Andrei Vasile-Liviu, Davițoiu-

Leșu Gheorghe și Prunariu Mihai-Octavian. 

 

III. INVITAŢI: 

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

regională și relații externe; 

2. Isuf Leontin – șef serviciu, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative; 

3. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Compartimentul Resurse umane, managementul funcției 

publice, IT, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

4. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

5. 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: Popa Valentin, 

Hortopan Ramona-Cristina și Fârță Dumitru. 

Procesul verbal al ședinței din data de 03.10.2017 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 919 din data de 16.10.2017, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 

administrare asupra unor suprafețe de teren aferente drumului județean 665 

Iezureni (DN 66) – Mușetești-Crasna –Novaci-Baia de Fier – Polovragi – Racovița 

(Limită  județ Vâlcea), aflat în proprietatea publică a județului Gorj și administrarea 

Consiliului Județean Gorj; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 143/31.07.2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, 

pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-

limită jud. Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)”; 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, 

ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, 

Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de 

Olteţ, până în DN 67”; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 

din 25.08.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean (675C), 

cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, 

Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, 

Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de 

proiect; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/172.%20HCJ%20aprob%20drept%20admin%20DJ%20665%20catre%20CL%20Baia.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/172.%20HCJ%20aprob%20drept%20admin%20DJ%20665%20catre%20CL%20Baia.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/172.%20HCJ%20aprob%20drept%20admin%20DJ%20665%20catre%20CL%20Baia.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/172.%20HCJ%20aprob%20drept%20admin%20DJ%20665%20catre%20CL%20Baia.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/172.%20HCJ%20aprob%20drept%20admin%20DJ%20665%20catre%20CL%20Baia.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/173.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20674.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/173.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20674.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/173.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20674.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/173.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20674.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/173.%20HCJ%20aprobare%20ASIGURARE%20FINANTARE%20DJ%20674.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/174.%20HCJ%20actualizare%20Indicatori%20actualizare%20DJ%20675C%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/174.%20HCJ%20actualizare%20Indicatori%20actualizare%20DJ%20675C%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/174.%20HCJ%20actualizare%20Indicatori%20actualizare%20DJ%20675C%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/174.%20HCJ%20actualizare%20Indicatori%20actualizare%20DJ%20675C%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/174.%20HCJ%20actualizare%20Indicatori%20actualizare%20DJ%20675C%20.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/175.%20HCJ%20DJ%20675%20C%20varianta%20octombrie%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/175.%20HCJ%20DJ%20675%20C%20varianta%20octombrie%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/175.%20HCJ%20DJ%20675%20C%20varianta%20octombrie%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/175.%20HCJ%20DJ%20675%20C%20varianta%20octombrie%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/175.%20HCJ%20DJ%20675%20C%20varianta%20octombrie%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/175.%20HCJ%20DJ%20675%20C%20varianta%20octombrie%202017.pdf


5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 171 
din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului 
de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – 
locația str. Tudor Vladimirescu”; 

6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării examenului 

de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției contractuale de 

execuție de consilier juridic, gradul profesional  II  din cadrul Aparatului permanent 

al Consiliului Judeţean Gorj. 

7. Diverse. 

 

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

au fost prezenți în sală la momentul votului domnii consilieri județeni Greci Cosmin și Tașcău 

Dorin-Dan. 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 

administrare asupra unor suprafețe de teren aferente drumului județean 665 Iezureni (DN 

66) – Mușetești-Crasna –Novaci-Baia de Fier – Polovragi – Racovița (Limită  județ 

Vâlcea), aflat în proprietatea publică a județului Gorj și administrarea Consiliului 

Județean Gorj 

  

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”). Domnul consilier județean Greci Cosmin 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Greci Cosmin 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Greci Cosmin 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Greci Cosmin nu a fost 

în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Greci Cosmin nu a fost în sală la 

momentul votului. 

 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/176.%20HCJ%20aprobare%20documentatie%20Reabilitare%20energetica%20Spital.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/176.%20HCJ%20aprobare%20documentatie%20Reabilitare%20energetica%20Spital.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/176.%20HCJ%20aprobare%20documentatie%20Reabilitare%20energetica%20Spital.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/176.%20HCJ%20aprobare%20documentatie%20Reabilitare%20energetica%20Spital.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/177.%20Proiect%20HCJ%20masuri%20promovare%20consilier%20juridic%20Aparat%20permanent%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/177.%20Proiect%20HCJ%20masuri%20promovare%20consilier%20juridic%20Aparat%20permanent%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/177.%20Proiect%20HCJ%20masuri%20promovare%20consilier%20juridic%20Aparat%20permanent%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/17.10.2017%20-%20Adoptate/177.%20Proiect%20HCJ%20masuri%20promovare%20consilier%20juridic%20Aparat%20permanent%202017.pdf


Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 143/31.07.2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru 

obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. 

Mehedinți, 44+146 km (km 0+000-km 44+146)” 

  

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe. 

 

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”).  

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (30 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce 

traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, 

Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în 

DN 67”; 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe. 

 

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”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică nu a fost 

în sală la momentul votului. 

 



Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 

din 25.08.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean (675C), cu 

originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana 

Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii 

de Olteţ, până în DN 67” și a cheltuielilor legate de proiect 

  

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”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică nu a fost 

în sală la momentul votului. 



Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 171 

din 03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de 

investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația 

str. Tudor Vladimirescu” 

  

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”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică nu a fost 

în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării 

examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției contractuale 

de execuție de consilier juridic, gradul profesional  II  din cadrul Aparatului permanent al 

Consiliului Judeţean Gorj 

  

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. 

 

În vederea desfășurării examenului de promovare, domnul Președinte îi propune, ca 

membri, în Comisia de examinare pe domnii Drăgoi Ionuț-Dinu și Popa Valentin, iar în Comisia 

de soluţionare a contestaţiilor sunt propuși domnii Popescu Cosmin-Mihai și Pavel Nelu.  

 

În urma votului secret, Comisia de validare constată următorul rezultat: 

 

Comisia de examinare: 

- Voturi exprimate – 29 

- Voturi „pentru” – 29 

- Voturi „împotrivă” – 0  

 



Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

- Voturi exprimate – 29 

- Voturi „pentru” – 29 

- 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică 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 (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-

Petrică nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică nu a fost 

în sală la momentul votului. 

 

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 

 


