CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 4676/2021

MINUTA
Încheiată astăzi, 26.03.2021, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj.
I. Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai.
II. Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Tașcău DorinDan.
III. Consilierii județeni:
- Berca Eduard-Marius;
- Bordușanu Constantina-Anca;
- Bucălăete Gheorghe;
- Călinoiu Ion;
- Constantinescu Elena-Dana;
- Davițoiu Nicolae;
- Davițoiu-Leșu Gheorghe;
- Drăghescu Aurel-Dragoș;
- Giorgi Gabriel-Giorgian;
- Grivei Gheorghe;
- Hanu Dorin;
- Hortopan Alexandru-Liviu;
- Istrate Mihai;
- Ișfan Ion;
- Mărgineanu Constantin-Lucian;
- Mitescu Gheorghe;
- Negru Antonie-Marius;
- Niculescu Bogdan;
- Orzan Gheorghe;
- Pavel Nelu;
- Păsărin Ovidiu-Dragoș;
- Popa Valentin;
- Popescu Constantin;
- Prunariu Mihai-Octavian;
- Rușeț Ion;
- Ștefan Constantin;
- Soare Claudiu-Gabriel;
- Șuță Denisa-Zenobia;
- Tănasie Cristinel.

IV. A participat, potrivit atribuțiilor de serviciu, domnul Marcău Costel, director executiv
în cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice.
V. A participat din partea Instituției Prefectului - Județul Gorj dl. Subprefect Iacobescu
Marcel-Petrică.
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VI. Invitați:
- Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri
publice și transport public județean;
- Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse-umane, managementul funcției publice
și al unităților sanitare preluate;
- Răus Daniel – arhitect șef, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența
patrimoniului și protecția mediului;
- Gușiță Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice;
- Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT;
- Hortopan Dumitru – manager, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”;
- Bratu Olimpia – manager, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj;
- Bratu Alexandru – manager, Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” TârguJiu;
- Porumbel Gheorghe – manager, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”
Târgu-Jiu;
- Reprezentant al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu;
- Reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
Ședința s-a desfășurat în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu
respectarea măsurilor obligatorii de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2.
Astfel, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 547 din data de 19.03.2021,
Consiliul Județean a fost convocat în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Depunerea jurământului de către domnul Orzan Gheorghe, supleant al cărui
mandat a fost validat prin Încheierea nr. 2/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj –
Secția I Civilă în dosarul nr. 550/95/2021;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Gorj;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea regulamentelor de organizare
și funcționare ale Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilități Suseni, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilități Tg-Cărbunești, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane
adulte cu dizabilități Dobrița și al Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități Dobrița;
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului
exercitat în anul 2020 la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”
Târgu-Jiu;
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului
exercitat în anul 2020 la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului
exercitat în anul 2020 la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell" Gorj;
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8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului
exercitat în anul 2020 la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu";
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului
exercitat în anul 2020 la nivelul Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși”
Târgu Jiu
10. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență a unui contract
de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate, pentru două trasee din Programul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021, precum și
pentru aprobarea tarifelor de călătorie, aferente operării serviciului;
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 140
din 15.10.2020 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială
- Județul Gorj în vederea realizării proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest
Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 20212027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare,
infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes
județean”;
12. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ
Teritoriale - orașul Bumbești Jiu;
13. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ
Teritoriale – comuna Berlești.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Gorj, prin Consiliul
Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociației
de Promovare și Dezvoltare Durabilă Gorj.
Lucrările ședinței au fost conduse de Președintele Consiliului Județean Gorj, dl.
Cosmin-Mihai Popescu.
S-a supus aprobării Consiliului Județean ordinea de zi a ședinței ordinare, aceasta fiind
aprobată cu 32 voturi „pentru”.
De asemenea, s-a propus suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu 32 voturi
„pentru”, cu proiectele de hotărâri de la punctul „Diverse”, după cum urmează:
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor elevilor
școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul
școlar 2020-2021;
16. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru acord unic;
17. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.
182/18.12.2020 privind aprobarea Programului dedicat „Anului Tudor
Vladimirescu”;
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni care vor exercita
calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia;
20. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de
dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Gorj;
21. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de
dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Gorj;
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu
modificările ulterioare;
23. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul
2021 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 pentru
limitele estimate ale anilor 2022, 2023 și 2024 și a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024.
În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este
supus aprobării Consiliului Județean procesul-verbal al ședinței din data de 26.02.2021,
acesta fiind aprobat cu 32 voturi „pentru”.
1. Are loc depunerea jurământului de către domnul Orzan Gheorghe, supleant al cărui
mandat a fost validat prin Încheierea nr. 2/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj –
Secția I Civilă în dosarul nr. 550/95/2021
2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat dl.
consilier județean Grivei Gheorghe.

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” comuna Runcu
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Nu au votat
consilierii județeni Bucălăete Gheorghe și Berca Eduard-Marius.
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4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
și completarea regulamentelor de organizare și funcționare ale Centrului de abilitare
și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, Centrului de îngrijire și
asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, Centrului de abilitare și
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni și Centrului de abilitare și
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Cărbunești
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.

5. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul
Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.

6. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.

7. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul
Bibliotecii Județene ,,Christian Tell" Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.
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8. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul
Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu"
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.

9. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul Școlii
Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.

10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru atribuirea
directă, ca măsură de urgență a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru două trasee din
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul
Gorj, valabil până la 31.12.2021, precum și pentru aprobarea tarifelor de călătorie,
aferente operării serviciului
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.

11. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 140 din 15.10.2020 privind aprobarea
acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională SudVest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj în vederea realizării
proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană,
regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și
infrastructură rutieră de interes județean”
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.
Observație:
Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș solicita domnului Președinte ca
autoritatea deliberativă să fie informată, anual, cu privire la rezultatele și beneficiile
parteneriatului cu asociații de acest fel.
Domnul Președinte precizează că, în luna aprilie, va fi prezentat un raport referitor la
cele solicitate.

12. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru avizarea
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - orașul Bumbești Jiu;
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.

13. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru avizarea
Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale - comuna Berlești și comuna
Văgiulești
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.
Observații:
Domnul Subprefect Iacobescu Marcel-Petrică precizează că în titlul proiectului de
hotărâre de la punctul 13 din ordinea de zi, supusă aprobării la începutul ședinței, nu se
regăsește și comuna Văgiulești, la fel ca în forma proiectului aprobat.
Doamna Gușiță Ramona, consilier juridic în cadrul Consiliului Județean Gorj,
menționează că proiectul în cauză a fost completat ulterior emiterii Dispoziției
Președintelui nr. 547/19.03.2021 privind organizarea ședinței și stabilirea ordinii de zi
a acesteia, în sensul includerii și Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul local al Unităților Administrativ Teritoriale comuna Văgiulești, urmare solicitării UAT-comuna Văgiulești, înregistrată sub nr.
4439/22.03.2021, respectiv sub nr. 1/43/25.04.2021 în Registrul pentru evidența
proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Gorj.
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14. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
participării Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat –
membru fondator, la constituirea Asociației de Promovare și Dezvoltare Durabilă
Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Având în vedere necesitatea aplicării procedurii de vot secret la art. 3 din proiectul de
hotărâre menționat, se fac propuneri pentru constituirea Comisiei de gestionare a
procedurii de votare, după cum urmează:
-

Grupul PSD îi nominalizează pe dl. Negru Antonie-Marius;
Grupul PNL îi nominalizează pe dl. Popescu Constantin
Grupul PMP îi nominalizează pe dl. Davițoiu Gheorghe;
Grupul ProRomânia îi nominalizează pe dl. Ișfan Ion.
În vederea exercitării calității de reprezentant al U.A.T. - Județul Gorj în Adunarea
Generală a Asociaţiei Promovare și Dezvoltare Durabilă Gorj , este propus dl. consilier
județean Bucălăete Gheorghe.
În urma votului secret, Comisia de gestionare a procedurii de votare constată următorul
rezultat:
Bucălăete Gheorghe – voturi valabil exprimate – 32, voturi „pentru” – 24 și voturi
”împotrivă” – 8 .

-

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat dl.
consilier județean Bucălăete Gheorghe.

15. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
numărului și cuantumului burselor elevilor școlarizați în cadrul Centrului Școlar
pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2020-2021
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.

16. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind constituirea
Comisiei pentru acord unic
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.

17. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 182/18.12.2020 privind aprobarea
Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.

18. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind desemnarea
consilierilor județeni care vor exercita calitatea de membri ai Autorității Teritoriale
de Ordine Publică Gorj
Observații:
Domnul Subprefect Iacobescu Marcel-Petrică menționează următoarele: Având în
vedere că toate hotărârile Consiliului Județean Gorj sunt comunicate Instituției
Prefectului-Județul Gorj pentru verificarea legalității, doresc să specific că nu ne
dorim să ajungem să suspendăm anumite hotărâri sau să le atacăm în instanță, de
aceea vin cu recomandarea ca la acest proiect de hotărâre să respectați prevederile art.
176 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se referă la desemnarea
consilierilor județeni pentru reprezentarea intereselor UAT-urilor în diferite
organisme, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației
politice de la ultimele alegeri locale. Configurația politică cred că o cunoașteți cu
toții: 48, 4% - PSD, 33,3% – PNL, 9% - PMP și 6% - PRO ROMÂNIA, fiind foarte
simplu de calculat numărul reprezentanților fiecărui partid în Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică Gorj și am rugămintea să țineți cont de aceste aspecte.
Domnul Președinte, Popescu Cosmin-Mihai, face următoarele precizări: „Interesul”
invocat de art. 176 din Codul administrativ se referă la societăţi, regii autonome de
interes judeţean şi alte organisme, iar ATOP-ul este un organism cu rol consultativ, la
îndemâna Poliției, în ceea ce privește partea de consultare publică și trasarea
sarcinilor pe viitor. Având în vedere că nu am putut să consult societatea civilă cu
privire la desemnarea celor trei reprezentanți ai Președintelui, prin dispoziție, și,
totodată, ținând cont de faptul că sunt inițiatorul acestui proiect de hotărâre, vă propun
amânarea proiectului pentru ședința viitoare, cu mențiunea că nu se aplică prevederile
art. 176 din OUG nr. 57/2019. De asemenea, vă aduc la cunoștință faptul că există un
demers al USR ca această Autoritate să fie neremunerată, începând cu aprobarea noul
proiect aflat în dezbatere în Parlament. Astfel, vă propun amânarea acestui proiect de
hotărâre.
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În urma supunerii la vot a propunerii de amânare a proiectului de hotărâre, Consiliul
Județean a votat în unanimitate (32 voturi „pentru”).
19. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală la momentul votului.

20. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind însușirea și
aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând
domeniului public al Județului Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală la momentul votului.

21. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind însușirea și
aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând
domeniului public al Județului Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală la momentul votului.

22. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 privind
stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu modificările ulterioare
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală la momentul votului.
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23. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind repartizarea
pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj
ce se repartizează integral în anul 2021 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 pentru limitele estimate ale anilor 2022, 2023 și 2024 și
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2021 şi estimările pe anii 20222024.
Observații:
Doamna consilier județean Șuță Denisa-Zenobia face următoarele observații: Domnule
Președinte, și de această dată primarii care reprezintă Partidul Național Liberal sunt
omiși la aceste repartizări. Am constatat că două orașe, Turceni și Rovinari, au 0. De
asemenea, am observat că sunt mute primării liberale care au sume derizorii. În același
timp, orașul Novaci are 500 de mii, în timp ce comuna Turburea are un mil de lei și
bănuiesc că necesitățile la Turburea sunt mai mari decât în cele trei orașe. V-am ruga,
dacă se poate, să discutăm puțin înainte de a supune dezbaterii și votului acest proiect,
deoarece poate mai există nevoi și în alte comune în afară de cele în care sunt primari
PSD.
Domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președintele Consiliului Județean Gorj, precizează:
Așa cum știți de la ședința de data trecută, pentru că prognoza a fost făcută înainte de a
se aproba Legea bugetului de stat, sumele au fost diminuate fată de prognoza înaintată
la Finanțe, în luna februarie. Sumele din cotele defalcate din TVA și din impozitul pe
venit au fost repartizate în minus cu 12 milioane de lei, iar cotele din TVA pentru
rețeaua de drumuri județene și comunale au venit în minus cu 5 milioane de lei. Cu
privire la modalitatea de calcul a sumelor repartizare, vă reamintesc că localitățile
despre care vorbiți, cât și altele au primit bani pentru cofinanțarea proiectelor,
cofinanțare nerambursabilă, în luna decembrie 2020, prin Hotărârea de Guvern nr.
1100/2020. Vreți să dublăm sumele și să lăsăm primarii PSD care nu au fost incluși în
lista Guvernului din decembrie 2020, astfel încât să fie în imposibilitatea de a-și achita
partea de cofinanțare? Cine spune că are nevoie de cofinanțare e în eroare juridică și
economică. PNDL-ul a asigurat în integralitate fondurile pentru lucrările aflate în
derulare pentru canalizare, apă, întrucât nu există cofinanțare locală pentru PNDL.
Conform legii, primăriile nu pot demara achiziția de noi lucrări, dacă nu dispun de toate
fondurile necesare în bugetul local. Întrucât ne aflăm într-un parteneriat cu Primăria
Municipiului Târgu-Jiu pentru realizarea balizajului pentru heliport și pentru a nu fi în
imposibilitatea de a-și asigura cofinanțarea locală la proiecte pe fonduri europene, i-a
fost alocată suma de 2,3 milioane lei, aceasta fiind singura sumă alocată pentru un
proiect nou, restul sumelor fiind alocate pentru proiecte aflate în derulare. Sumele
alocate de Guvern prin Legea bugetului sunt foarte mici.
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Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile, cu mențiunea, la Comisia de bugetfinanțe, ca sumele repartizate către UAT - Novaci și UAT – Baia de Fier să fie utilizate
pentru infrastructura de apă și canal.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 20 voturi “pentru”, iar 11 voturi au
fost „împotrivă” (Berca Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, Grivei Gheorghe,
Hortopan Alexandru-Liviu, Mitescu Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin OvidiuDragoș, Popescu Constantin, Soare Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie
Cristinel). Dl. consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală la momentul
votului.
NOTĂ:
La proiectul de hotărâre nr. 13 înscris pe ordinea de zi a ședinței sub denumirea „Proiect
de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale –
comuna Berlești„, având în vedere identitatea de temei legal și similitudinea de obiect,
a fost inclus cu propunere de avizare și Planul anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unităților Administrativ
Teritoriale - comuna Văgiulești.
Ordinea de zi a fost epuizată și domnul președinte a declarat ședința ordinară 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
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