CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 15135/29.10.2019
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 27.09.2019, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la
care participă:
I. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL MUJA ȘI DOMNUL
NICHIFOR GHEORGHE.
II. CONSILIERI JUDEȚENI:
ANDREI VASILE-LIVIU
BANȚA VICTOR
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
TAȘCĂU DORIN-DAN
TĂNASIE CRISTINEL
VASILESCU MARIA
De asemenea, participă, conform legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena,
Secretar General al Județului.
Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Rujan Ion-Cristinel, Prefect.

A lipsit motivat de la ședință domnul Popescu Cosmin-Mihai, Președintele Consiliului
Județean Gorj.
III. INVITAŢI:
1. Ungureanu Victoria - director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
2. Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții, infrastructură
drumuri publice și transport public județean;
3. Isuf Leontin – șef șerviciu, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și
achiziții publice;
4. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice
și al unităților sanitare preluate;
5. Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Serviciul pentru transport public județean și activități
suport;
6. Florescu Liliana – șef serviciu, Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea
servicilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
7. Raus Daniel – șef serviciu, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului;
8. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent;
9. Bratu Alexandru – manager, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu;
10. Bratu Olimpia – manager, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj;
11. Ciochină Ion - manager, Spitalul de Pneumoftizioligie „Tudor Vladimirescu” – comuna
Runcu;
12. Capotă Gigel – manager, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu;
13. Diaconescu Laurențiu – director general, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj;
14. Reprezentanți ai mass-media locală.
Sedința este condusă de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Muja
Nicolae.
Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Iacobescu
Marcel-Petrică, Andrei Vasile-Liviu și Fârță Dumitru.
În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 804 din data de 20.09.2019, 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 2019;
2. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Gorj;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeul Județean Gorj
,,Alexandru Ștefulescu”;

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene
,,Christian Tell” Gorj;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean
de Urgență Târgu-Jiu;
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Forarea unui puț de mare adâncime la C.I.A. Suseni”;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii partenerului UAT Județul Gorj Consiliul Județean Gorj cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Gorj în cadrul proiectului - ,,Venus - Împreună pentru o viață în
siguranță,, cod SMIS 128038;
Diverse.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de atribuire pe perioadă
determinată, pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de
transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile specifice,
realizate de Consiliul Judeţean Gorj, în domeniul transportului rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate;
12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea
implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din
așezările informale ale județului Gorj;
13. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 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 proiectul de buget pe anul 2020 şi estimări pentru anii
2021, 2022 și 2023 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor
de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor,
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală;
14. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 106/30.08.2019 privind
aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul
privat al Județului Gorj.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (29 de voturi „pentru”).
De asemenea, domnul Vicepreședintele propune suplimentarea ordinii de zi cu
proiectele de hotărâre de la punctul „Diverse”. În urma supunerii la vot a acestei propuneri,
Consiliul Județean a votat în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Vasilescu
Maria, Pavel Nelu și Neață Gheorghe nu au fost prezenți în sală la momentul votului.
În conformitate cu prevederile art. 138 alin (15) și art. 182 alin (4) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, este supus aprobării Consiliului Județean Gorj procesulverbal al ședinței din data de 30.08.2019, acesta fiind aprobat cu 29 de voturi „pentru”.
Consilierii județeni Vasilescu Maria, Pavel Nelu și Neață Gheorghe nu au fost prezenți în sală
la momentul votului.

Domnul consilier județean Grivei Gheorghe propunere amânarea dezbaterii și votării
proiectului de hotărâre de la punctul 13 al ordinii de zi pe motiv că a fost transmis târziu
consilierilor județeni, nefiind timp suficient pentru a-l studia.
Domnul Președinte de ședință, Muja Nicolae, supune la vot propunerea domnului
Grivei, rezultatul fiind următorul: 13 voturi „pentru” (Groșanu David, Andrei Vasile-Liviu, Banța
Victor, Chircu Sorin-Constrantin, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile Gabriel,
Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță
Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel) și 16 voturi „împotrivă”(Muja Nicolae, Nichifor Gheorghe,
Bucălăete Gheorghe, Borcan Marius, Cilibiu Nicolae, Coană Ion, Drăgoi Ionuț-Dinu, Fârță
Dumitru, Greci Cosmin, Gruescu Ion, Hanu Dorin, Hortopan Ramona Cristina, Milosteanu
Gheorghe, Popa Valentin, Prunariu Mihai-Octavian, Tașcău Dorin-Dan).
De asemenea, domnul consilier județean Banța Victor anunță faptul că nu va participa
la dezbaterea și votarea proiectului de hotărâre de la punctul 12.
Se trece la punctul I al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului
Gorj pe anul 2019
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare
servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică,
dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Gorj.
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 Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare
regională;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte;
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”). Consilierii județeni Neață Gheorghe și Pavel Nelu
nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Neață Gheorghe și Pavel Nelu
nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Neață Gheorghe și Pavel Nelu
nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Neață Gheorghe și Pavel Nelu
nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Neață Gheorghe și Pavel Nelu
nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Neață Gheorghe și Pavel Nelu
nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Neață Gheorghe și Pavel Nelu
nu au fost în sală la momentul votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Neață Gheorghe și Pavel Nelu nu au
fost în sală la momentul votului.
Se trece la punctul II al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Gorj
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
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 Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și
protecția mediului – 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 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 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, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (32 de voturi „pentru”).
Se trece la punctul III al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții public și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al
unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
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 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 de voturi „pentru”).
Se trece la punctul IV al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru
Ștefulescu”
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
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
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost
acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).
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Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, 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 modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene
,,Christian Tell” Gorj
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții public și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al
unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
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 de voturi „pentru”).

Se trece la punctul VI al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean
de Urgență Târgu-Jiu
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
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.
Observații:
Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Așa cum am spus de fiecare
dată și am consemnat și în procesul-verbal al ședinței comisiei de specialitate unde sunt
președinte, respectiv Comisia pentru sănătate și asistență socială, dorim să ni se pună la
dispoziție Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, pentru că vom fi puși în
situația, noi, consilierii județeni, de a vota modificarea Organigramei la Spitalul Județean fără
ca noi să cunoaștem neregulile depistate.
Daju Narcis, reprezentant mass-media: Domnule președinte de ședință, răspundeți
la întrebarea pe care v-a adresat-o domnul consilier județean. Aveți această obligație!
Domnul Muja Nicolae, președinte de ședință: Dumneavoastră aveți dreptul să
asistați la această ședință.
Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Văd că nu țineți cont de nicio
problemă ridicată de noi. Inclusiv la începutul ședinței am solicitat retragerea proiectului de
hotărâre privind repartizarea sumelor pe unități-administrative și a estimărilor pe 2020, pentru
că nu e posibil să îl primim la ora 11 și nu cum prevede legea, dar ne ignorați.
Domnul Banța Victor, consilier județean: Sănătatea publică este un subiect foarte
important și trebuie să îl tratăm cu seriozitate. Sunt în sală cadre medicale competenete pe
care le respect, chiar dacă sunt din opoziție, și vreau să vă spun că nu trebuie să vă fie frică să
vorbiți despre problemele din spital, chiar dacă sunteți în tabăra adversă. Am auzit afirmația
managerului acestei unități spitalicești, când spunea că va face schimbări referitoare la
comasări de secții, desființarea unora, înființarea unora etc. Pentru acest lucru, vă informez că
am solicitat Consiliului Județean Gorj, de nenumărate ori, să ne fie pus la dispoziție acel raport
al ministerului, dar mi s-a transmis că este un document clasificat.
Domnul Andrei Vasile-Liviu, consilier județean: De mult timp asistăm cu toții la
discuții negative legate de Spitalul Județean. Criticile ar trebui urmate de soluții; o soluție bună
cred că ar fi să îl puneți la dispoziție, ca să nu mai existe nicio suspiciune. Ce este așa mare
secretomanie cu acest raport?
Domnul Banța Victor, consilier județean: Pentru toate problemele semnalate cu
privire la managementul defectuos de la Spitalul de stat din Târgu-Jiu, îi cer demisia, în acest
moment, domului Capotă!

Domnul Prunariu Mihai-Octavian, consilier județean: În ceea ce privește acest
proiect de hotărâre, haideți să nu implicăm niște doctori în problemele legate de management.
Dumnealor au dreptul să promoveze și să fie respectați. Cu privire la Raportul Corpului de
Control, consider că avem dreptul să-l vedem, mai ales că avem acces, potrivit legii, la
informații clasificate.
Domnul Muja Nicolae, președinte de ședință: Vreau să vă spun că voi avea o
discuție cu domnul Președintele și îi voi propune să facem o ședință în care să discutăm acest
raport cu dumneavoastră, consilierii județeni.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (20 de voturi „pentru”). Consilierii județeni ai grupurilor politice PNL si
PMP nu au participat la vot (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constrantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu
Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie
Cristinel).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (20 de voturi „pentru”). Consilierii județeni ai grupurilor politice PNL si
PMP nu au participat la vot (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constrantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu
Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie
Cristinel).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (20 de voturi „pentru”). Consilierii județeni ai grupurilor politice PNL si
PMP nu au participat la vot (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constrantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu
Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie
Cristinel).
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (20 de voturi „pentru”). Consilierii județeni ai grupurilor politice PNL si PMP nu au
participat la vot (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constrantin, Davițoiu-Leșu
Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică,
Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel).

Se trece la punctul VII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții public și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al
unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
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.
Observații:
Domnul Banța Victor, consilier județean: Felicit managerul spitalului de la Runcu
pentru modul cum se comportă în Consiliul Județean și pentru modul cum conduce această
unitate spitalicească. Să știți că noi, consilierii județeni, suntem sunați de medici și de pacienți
și putem să facem o comparație între acest spital și cel de la Târgu-Jiu.
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”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și
Tașcău Dorin-Dan nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și
Tașcău Dorin-Dan nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și
Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală la momentul votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și Tașcău DorinDan nu au fost în sală la momentul votului.

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Forarea unui puț de mare adâncime la C.I.A. Suseni”
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de de Direcţia tehnică, investiții,
infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Gorj;
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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și
Tașcău Dorin-Dan nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și
Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală la momentul votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și Tașcău DorinDan nu au fost în sală la momentul votului.
Se trece la punctul IX al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii partenerului UAT Județul Gorj Consiliul Județean Gorj cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Gorj în cadrul proiectului - ,,Venus - Împreună pentru o viață în siguranță,, cod SMIS
128038
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția managementul proiectelor și
relații externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice,
proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și
achiziții publice.
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 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”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și
Tașcău Dorin-Dan nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și
Tașcău Dorin-Dan nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și
Tașcău Dorin-Dan nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și
Tașcău Dorin-Dan nu au 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 (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și
Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală la momentul votului.

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (30 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș și Tașcău DorinDan nu au fost în sală la momentul votului.

Se trece la punctul X al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de atribuire pe perioadă
determinată, pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean Consiliul Judeţean
Gorj,
în
domeniul
transportului
rutier
contra
cost
de persoane prin servicii regulate
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate al Autorităţii Judeţene de Transport din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – 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 (29 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș, Tănasie
Cristinel și Tașcău Dorin-Dan nu au 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”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș, Tănasie
Cristinel și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală la momentul votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (29 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș, Tănasie Cristinel
și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală la momentul votului.

Se trece la punctul XI al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile specifice,
realizate de Consiliul Judeţean Gorj, în domeniul transportului rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate al Autorităţii Judeţene de Transport din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – 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 (29 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș, Tănasie
Cristinel și Tașcău Dorin-Dan nu au 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”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș, Tănasie
Cristinel și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală la momentul votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (29 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș, Tănasie Cristinel
și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală la momentul votului.
Se trece la punctul XII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea
implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din așezările
informale ale județului Gorj
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Serviciul urbanism și amenajarea
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
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 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”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș, Tănasie
Cristinel și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală la momentul votului. Domnul Banța Victor nu
votează acest proiect de hotărâre.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș, Tănasie
Cristinel și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală la momentul votului. Domnul Banța Victor nu
votează acest proiect de hotărâre.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș, Tănasie
Cristinel și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală la momentul votului. Domnul Banța Victor nu
votează acest proiect de hotărâre.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș, Tănasie

Cristinel și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală la momentul votului. Domnul Banța Victor nu
votează acest proiect de hotărâre.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (28 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș, Tănasie Cristinel
și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală la momentul votului. Domnul Banța Victor nu votează
acest proiect de hotărâre.
Se trece la punctul XIII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 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 proiectul de buget pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021, 2022 și 2023 pentru
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital,
în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanțare locală
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția Buget, Finanțe, Monitorizare
Servicii Comunitare de Utilități Publice, Proiecte și Programe Naționale și Direcția juridică,
dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Gorj.
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 prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – aviz favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul este următorul: 17
voturi „pentru” și 12 abțineri (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constrantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu
Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, Groșanu David,).
Consilierii județeni Gruescu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală
la momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul este următorul: 17
voturi „pentru” și 12 abțineri (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constrantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu
Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, Groșanu David,).
Consilierii județeni Gruescu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală
la momentul votului.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul este următorul: 17
voturi „pentru” și 12 abțineri (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constrantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu
Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, Groșanu David,).

Consilierii județeni Gruescu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală
la momentul votului.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul este următorul: 17
voturi „pentru” și 12 abțineri (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constrantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu
Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, Groșanu David,).
Consilierii județeni Gruescu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală
la momentul votului.
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul este următorul: 17
voturi „pentru” și 12 abțineri (Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor, Chircu Sorin-Constrantin,
Davițoiu-Leșu Gheorghe, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile Gabriel, Grivei Gheorghe, Iacobescu
Marcel-Petrică, Orzan Gheorghe, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel, Groșanu David,).
Consilierii județeni Gruescu Ion, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Tașcău Dorin-Dan nu au fost în sală
la momentul votului.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-Dan și
Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.
Se trece la punctul XIV al ordinii de zi:
Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 106/30.08.2019 privind
aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al
Județului Gorj
Nu au fost observații la acest punct al ordinii de zi.

„Diverse:”
Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: În data de 19 noiembrie 2017 a
fost găsită cu detectorul de metale, de către detectoriștii autorizați, o ștanță monetară care a
fost predată autorităților, în condițiile legii, în dimineața zile următoare. Dețin un act de valoare
numismatică privind ștanța monetară găsită în pădurea de la Cărbunești, cred că și
dumneavoastră sunteți în posesia lui, din care reiese că aceste persoane care au detectat
obiectul de valoare pot fi răsplătiți, în mod legal. Ulterior se fac mai multe solicitări de către
descoperitor către Consiliul Județean, dar acesta nu a primit niciun răspuns favorabil. Aș dori
să ne dați mai multe amănunte referitoare la acest subiect și să ne spuneți de ce nu se poate
rezolva problema.
Domnul Nichifor Gheorghe, Vicepreședinte: Răspunsul meu este foarte scurt:
cunosc această situație și am discutat cu domnul Președinte, vom găsi soluții, pentru că este o
descoperire remarcabilă care trebuie recompensată, potrivit legii.
Atașăm la prezentul înregistrarea audio-video a ședinței ordinare.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Întocmit,
Consilier juridic,
Gușiță Ramona Giorgiana

