CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 1193/28.01.2020

MINUTA
ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj din data de 22.01.2020

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 22.01.2020 s-a desfășurat la
ora 15:00, în Sala “A” a Instituției Prefectului – Județul Gorj.
La lucrările ședinței au participat următoarele persoane:
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI.
II. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR
GHEORGHE.
III. CONSILIERI JUDEȚENI:
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
POPA VALENTIN
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ
PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN
ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA

TĂNASIE CRISTINEL
VASILESCU MARIA
De asemenea, a participat, conform legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena,
Secretar General al Județului.
Din partea Instituției Prefectului a fost prezent la ședință domnul Rujan Ion-Cristinel,
Prefect.
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IV. INVITAŢI:
Ungureanu Victoria - director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de
utilități publice, proiecte și programe naționale;
Liliana Florescu – șef serviciu, Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea
serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
Gușită Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative
și achiziții publice;
Despina Grofu – consilier, Direcția managementul proiectelor și relații externe;
Reprezentanți ai mass-media locală.

Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu
Cosmin-Mihai.
În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 55 din data de 17.01.2020, a fost convocat
Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul
2020 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă
estimărilor pentru anii 2021, 2022 și 2023 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2020 şi estimările pe anii
2021-2023;
2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1069/23.12.2019 a Președintelui
Consiliului Județean Gorj emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
3. Diverse.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (29 de voturi „pentru”).

Se trece la punctul I al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului
la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2020 comunelor,
orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 2021, 2022 și 2023 și a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale
pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023
Observații:
Doamna consilier județean Șuță Denisa-Zenobia menționează că repartizarea banilor către
primării a fost făcută pe criterii politice, neținându-se cont de nevoile reale cu care se confruntă
localitățile.
Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu Cosmin-Mihai, precizează faptul
că la împărțirea cotelor defalcate din TVA și impozitul pe venit au avut prioritate primarii care
trebuie să plătească cofinanțările la proiectele europene, cele pe PNDL, dar și cei care introduc
rețele de gaze.
Supusă la vot, hotărârea a fost aprobată cu 21 de voturi „pentru” și 8 abțineri (Orzan
Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu MarcelPetrică, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Dragu Ion).
Se trece la punctul II al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1069/23.12.2019 a Președintelui
Consiliului Județean Gorj emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare
Supusă la vot, hotărârea a fost aprobată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”.
La final, domnul Președinte menționează că ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj
va avea loc în data de 31.01.2020 și declară ședința extraordinară închisă.
Drept care s-a încheiat prezenta minută.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Întocmit,
Consilier juridic,
Gușiță Ramona Giorgiana

