
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 9035/21.07.2017 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 18.07.2017, 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, DOMNII MUJA NICOLAE si 

NICHIFOR GHEORGHE 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

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 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN  

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA  

 



 

 

Participă, conform legii, domnul  Marcău Costel, directorul executiv al Direcției juridice și 

dezvoltarea capacității administrative, în locul doamnei  Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, 

Secretar al  județului, care s-a aflat în concediu de odihnă. 

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

județului Gorj. 

 

III. INVITAŢI: 

1. Stricescu Daniela – director executiv, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională 

și relații externe; 

2. Cimpoieru Cornel – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe; 

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

Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

4. Găucă Letiția – șef serviciu, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații 

externe; 

5. Florică Marius – director, S.C. I.D.P. GORJ S.A. 

6. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

7. Bratu Olimpia– director, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Târgu-Jiu; 

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: Andrei Vasile-

Liviu, Șuță Denisa-Zenobia și Iacobescu Marcel-Petrică. 

A lipsit motivat de la ședință domnul consilier județean Cilibiu Nicolae. 

Procesul verbal al ședinței din data de 29.06.2017 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 501 din data de 11.07.2017, a fost convocat 

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

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

pe anul 2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.06.2017; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. 

Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A.; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea inițierii procedurii de 

selecție a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice 

Societatea Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești-Jiu; 

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

85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului 

“GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite 

deosebite, cu modificările și completările ulterioare; 



 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării 

procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Școala Populară 

de Artă Târgu-Jiu, elaborat de managerul în funcție; 

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

speciale; 

9. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a 

hotărârilor Consiliului Județean Gorj în anul 2016; 

Diverse. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea și repartizarea numărului maxim de posturi 

pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2017 și estimări 

pe anii 2018 – 2020; 

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

obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (32 de voturi „pentru”), 

inclusiv suplimentarea cu proiectele de hotărâre de la punctul „Diverse”.  

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2017 

 

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

favorabil. 

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

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 



 

 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.06.2017 

 

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 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 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 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 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 articolul unic al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

 

 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 



 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. 

Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. 

 

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

favorabil. 

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

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

protecția mediului – aviz favorabil. 

 

Discuții: 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Solicit niște explicații cu 

privire la situația financiară pe 2016 a S.C. I.D.P. Gorj S.A.. Acest lucru îl solicit din cauza lipsei 

de performanță a societății pe anul trecut, când s-a încheiat cu mari pierderi și din această 

cauză s-a trecut la disponibilizarea unui număr mare de salariați. Mari pierderi sunt și pe 

trimestrele I și II de anul acesta, pe care societatea speră să le recupereze. Cum să le 

recuperăm dacă în lunile noiembrie și decembrie nu se va putea lucra? Din acest motiv, având 

în vedere nerealizările de la buget, solicităm demiterea conducerii societății. Consilierii PNL nu 

pot fi complici la această stare de fapt. E vorba de banii gorjenilor și sunt cheltuiți fără cap. 

Domnul Florică Marius, director - S.C. I.D.P. Gorj S.A.: Dacă aveți minime cunoștințe 

despre obiectul de activitate al societății, știți că în primele trimestre ale anului 2017 am 

executat reparații la stațiile de sortare asfalt-betoane, reparații la mijloacele de transport, iar la 

începutul anului societatea a trecut printr-un proces de restructurare care a generat cheltuieli. 

De obicei, abia în luna mai încep lucrările mari specifice obiectului nostru de activitate. 

Domnul Andrei Vasile-Liviu, consilier județean: Propun scoaterea acestui proiect de 

hotărâre de pe ordinea de zi, pentru că domnul director trebuie să ne convingă că societatea nu 

are pierderi, iar lucrările sunt de bună calitate.  

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Nu sunt de acord cu excluderea, de pe 

ordinea de zi, a acestui proiect. Vor fi o serie de licitații în derulare. La acest moment pe mine 

mă interesează să achiziţioneze contracte, să depună oferte şi să semneze cât mai multe 

contracte, dar cel mai mult mă interesează podul de la Turcineşti. Din punct de vedere tehnic, 

la acest moment nu am ce să le reproşez, se lucrează foarte bine şi, cu siguranţă, vor respecta 

acel termen. Dacă nu vor reuşi să încheie contracte de finanţare, putem discuta de o anumită 

sancţiune a actualei conduceri. Dacă ar câştiga drumul ce leagă localităţile Turceni-Borăscu-

Slivileşti-Bolboşi, societatea ar ieşi pe profit. 

 

 

 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 



 

 

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

următoarele: 19 voturi pentru, 8 împotrivă (Banța Victor, Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, 

Șuță Denisa-Zenobia, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Dragu Ion) și 3 abțineri (Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu). Nu au 

votat domnii consilieri județeni Bucălăete Gheorghe și Chircu Sorin-Constantin. 

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

următoarele: 19 voturi pentru, 8 împotrivă (Banța Victor, Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, 

Șuță Denisa-Zenobia, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Dragu Ion) și 3 abțineri (Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu). Nu au 

votat domnii consilieri județeni Bucălăete Gheorghe și Chircu Sorin-Constantin. 

 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis 

următoarele: 19 voturi pentru, 8 împotrivă (Banța Victor, Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, 

Șuță Denisa-Zenobia, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, 

Dragu Ion) și 3 abțineri (Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu). Nu au 

votat domnii consilieri județeni Bucălăete Gheorghe și Chircu Sorin-Constantin. 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea inițierii procedurii de 

selecție a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice Societatea 

Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică - aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – 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 (32 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

 



 

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “GORJEANUL 

ANULUI” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia juridică şi dezvoltarea 

capacităţii administrative. 

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 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).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

 

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 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).  



 

 

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării 

procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Școala Populară de Artă 

Târgu-Jiu, elaborat de managerul în funcție 

 

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 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. 

Ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Comisia de concurs pentru evaluarea 

noului proiect de management pentru Școala Populară de Artă Târgu-Jiu este propus domnul 

consilier județean Fârță Dumitru, iar în Comisia pentru soluționarea contestațiilor este 

nominalizat domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică. 

 

Nefiind și alte propuneri, se solicită tipărirea buletinelor de vot, se explică modalitatea 

de vot și se ia o pauză. 

În urma votului secret, Comisia de numărare a voturilor prezintă următorul rezultat: 

 

       Rezultatul pentru domnul Fârță Dumitru este: 

- Voturi valabil exprimate - 32 

- Voturi „pentru” – 32 

- Voturi „împotrivă” – 0 

 

       Rezultatul pentru domnul Iacobescu Marcel-Petrică este: 

- Voturi valabil exprimate - 30 

- Voturi „pentru” – 30 

- 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 (32 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

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

speciale 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului. 

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

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 (32 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul „Diverse”: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea și repartizarea numărului maxim de posturi 

pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2017 și estimări pe anii 

2018 – 2020 

 

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 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).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul 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. 

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 Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

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).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi pentru).  

 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Domnul Cosmin-Mihai Popescu, președinte, prezintă o sinteză a Raportului 

Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului 

Județean Gorj în anul 2016. 

 



 

 

Discuții: 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Nu vreau să jignesc pe cei 

care l-au întocmit, dar «Cântarea României». Un raport, de regulă, are şi plusuri şi minusuri. N-

am auzit nimic despre nerealizări. Dacă ne lăudăm cu proiecte europene de 200.000 de euro, 

am ajuns rău. Am avut două drumuri pentru care s-au făcut proiecte, au fost trimise proiectele 

înapoi. 

Domnul Cosmin-Mihai Popescu, președinte: Vă dau sub semnătură că cele două 

drumuri judeţene, 675C, în valoare de 90 de milioane lei şi 675B, în valoare de 76 milioane lei, 

au fost declarate eligibile, vor fi semnate contractele de finanţare şi vom începe procedurile de 

licitaţie până în luna octombrie, cel târziu. Şi valoarea de finanţare a Casei Keber nu este de 

100.000 de euro, este de 400.000 de euro. Îmi voi da demisia dacă nu voi semna aceste două 

contracte de finanţare pe fonduri europene. S-a deschis axa de finanţare şi în ceea ce priveşte 

partea de sănătate  şi o să depunem în două săptămâni două proiecte, unul de reabilitare 

termică a Spitalului Judeţean, patru milioane de euro. De asemenea, am discutat la Ministerul 

Sănătăţii şi vrem să accesăm bani pentru reabilitarea UPU, va fi deschisă o axă, este o 

propunere financiară de 1,5 milioane de euro pe proiect. 

 

 

Nefiind alte probleme de discutat, ședința ordinară 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 

 


