
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 15189/04.12.2017 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 28.11.2017, 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 

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 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN  

TĂNASIE CRISTINEL 

 

 



 

 

Participă, conform atribuțiilor de serviciu, domnul Isuf Leontin, șef serviciu la Direcția 

juridică și dezvoltarea capacității administrative, înlocuind-o pe doamna Rădulea-Zamfirescu 

Cristina-Elena, Secretar al  județului, care a lipsit motivat de la ședință. 

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

Județului Gorj. 

 A lipsit motivat de la ședință doamna consilier județean Vasilescu Maria. 

 

III. INVITAŢI: 

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

Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

2. Ungureanu Victoria – șef serviciu, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și 

relații externe; 

3. Lăzărescu Valeriu– șef serviciu, Transport public județean, parc auto, întreținere și 

deservire; 

4. Cornoiu Sabin – director, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Gorj; 

5. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

6. 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: Hortopan 

Ramona-Cristina, Gruescu Ion și Fârță Dumitru. 

Procesul verbal al ședinței din data de 30.10.2017 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1004 din data de 22.11.2017, 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 validarea Dispoziției nr. 986/14.11.2017 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. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale ce revine ATOP Gorj în calitate 

de membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică – 

ANATOP; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei pentru atribuirea contractelor 

de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Județului Gorj ce urmează a 

fi alocate pentru activități nonprofit de interes general în anul bugetar 2018, în 

condițiile Legii nr. 350/2005; 

5. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Județean de Urgență 
Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de 
conducere vacante de șef de secție; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/196.%20HCJ%20BPG%2028112017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/196.%20HCJ%20BPG%2028112017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/197.%20HCJ%20valid%20disp%20986.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/197.%20HCJ%20valid%20disp%20986.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/197.%20HCJ%20valid%20disp%20986.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/198.%20HCJ%20cotizatie%20ANATOP.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/198.%20HCJ%20cotizatie%20ANATOP.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/198.%20HCJ%20cotizatie%20ANATOP.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/199.%20HCJ%20avizare%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/199.%20HCJ%20avizare%20SJU.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/199.%20HCJ%20avizare%20SJU.pdf


 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 
Târgu-Jiu; 

8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj 
nr.151/07.09.2017 pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al 
Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.  - Bumbești - Jiu și al membrilor 
acestuia; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale 
Consiliului Județean Gorj; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare  între Județul Gorj 
din România și Raionul Ungheni din Republica Moldova; 

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei 
de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din 
cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2017, sumă 
repartizată către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 25/07.11.2017 a 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj; 

12. Proiect de hotărâre pentru darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie 
„Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, a rezultatelor obiectivului de 
investiției „Ascensor persoane”, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Gorj; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

14. 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 2018 şi estimările pentru anii 

2019, 2020 și 2021, sume repartizate către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 

26/21.11.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Județului Gorj; 

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

speciale; 

Diverse. 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale 

Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Gorj; 

18. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj pentru aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare 

ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a 

capacităților de furnizare a serviciilor sociale, nr. 152, adoptată în sedința 

extraordinară din data 07.09.2017; 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/200.%20HCJ%20CJCPCT%20%20noi.%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/200.%20HCJ%20CJCPCT%20%20noi.%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/200.%20HCJ%20CJCPCT%20%20noi.%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/201.%20HCJ%20AADG%20noi.%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/201.%20HCJ%20AADG%20noi.%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/201.%20HCJ%20AADG%20noi.%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/202.%20HCJ%20pentru%20completarea%20%20profilului%20CA%20al%20SC%20Parc%20Industrial%20Gorj%20SA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/202.%20HCJ%20pentru%20completarea%20%20profilului%20CA%20al%20SC%20Parc%20Industrial%20Gorj%20SA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/202.%20HCJ%20pentru%20completarea%20%20profilului%20CA%20al%20SC%20Parc%20Industrial%20Gorj%20SA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/202.%20HCJ%20pentru%20completarea%20%20profilului%20CA%20al%20SC%20Parc%20Industrial%20Gorj%20SA.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/203.%20Proiect%20de%20hotarare%20modificare%20Organigrama%20Stat%20functii%20ROF%20noiemb%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/203.%20Proiect%20de%20hotarare%20modificare%20Organigrama%20Stat%20functii%20ROF%20noiemb%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/203.%20Proiect%20de%20hotarare%20modificare%20Organigrama%20Stat%20functii%20ROF%20noiemb%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/204.%20HCJ%20protocol%20de%20cooperare%20Raionul%20Ungheni%20-Republica%20Moldova.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/204.%20HCJ%20protocol%20de%20cooperare%20Raionul%20Ungheni%20-Republica%20Moldova.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/205.%20HCJ%20repartizare%20sume%20echilibrare%20rectif.buget-23nov2017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/205.%20HCJ%20repartizare%20sume%20echilibrare%20rectif.buget-23nov2017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/205.%20HCJ%20repartizare%20sume%20echilibrare%20rectif.buget-23nov2017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/205.%20HCJ%20repartizare%20sume%20echilibrare%20rectif.buget-23nov2017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/205.%20HCJ%20repartizare%20sume%20echilibrare%20rectif.buget-23nov2017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/206.%20HCJ%20Ascensor%20persoane%20pt%20Spital%20TV%20Runcu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/206.%20HCJ%20Ascensor%20persoane%20pt%20Spital%20TV%20Runcu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/206.%20HCJ%20Ascensor%20persoane%20pt%20Spital%20TV%20Runcu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/206.%20HCJ%20Ascensor%20persoane%20pt%20Spital%20TV%20Runcu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/207.%20HCJ%20aprobare%20proiect%20-%20Eficienta%20energetica%20spital.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/207.%20HCJ%20aprobare%20proiect%20-%20Eficienta%20energetica%20spital.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/207.%20HCJ%20aprobare%20proiect%20-%20Eficienta%20energetica%20spital.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/208.%20HCJ%20pt%20repartiz%20sume%20proiect%20bug%202018,%20estim%202019-2021%20-%20nov%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/208.%20HCJ%20pt%20repartiz%20sume%20proiect%20bug%202018,%20estim%202019-2021%20-%20nov%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/208.%20HCJ%20pt%20repartiz%20sume%20proiect%20bug%202018,%20estim%202019-2021%20-%20nov%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/208.%20HCJ%20pt%20repartiz%20sume%20proiect%20bug%202018,%20estim%202019-2021%20-%20nov%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/208.%20HCJ%20pt%20repartiz%20sume%20proiect%20bug%202018,%20estim%202019-2021%20-%20nov%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/208.%20HCJ%20pt%20repartiz%20sume%20proiect%20bug%202018,%20estim%202019-2021%20-%20nov%202017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/209.%20HCJ%20modif%20inv%20dom%20pub%20Jud%20Gorj%20DJ%20662-nov2017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/209.%20HCJ%20modif%20inv%20dom%20pub%20Jud%20Gorj%20DJ%20662-nov2017.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/210.%20HCJ%20eliberare%20licente%20de%20traseu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/210.%20HCJ%20eliberare%20licente%20de%20traseu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/211.%20HCJ%20organigrama%20stat%20functii%20Salvamont.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/28.11.2017%20-%20Adoptate/211.%20HCJ%20organigrama%20stat%20functii%20Salvamont.pdf


 

 

19. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 58/31.03.2017 pentru 

încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean nr. 82/25.10.2011 privind 

darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3.393 mp, Casei Judeţene de 

Pensii Gorj, cu modificările ulterioare. 

 

Domnul Președinte propune retragerea proiectului de hotărâre de la punctul 4 al ordinii 

de zi. În urma supunerii la vot, propunerea a fost aprobată în unanimitate ( 31 voturi „pentru”), 

domnul consilier județean Pavel Nelu nefiind prezent în sală la momentul votului. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu a 

fost prezent în sală la momentul votului domnul consilier județean Pavel Nelu. 

De asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de la 

punctul „Diverse”, votându-se în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent în sală la 

momentul votului domnul consilier județean Pavel Nelu. 

 

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 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 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 (29 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul 

Popescu Cosmin-Mihai, domnul Milosteanu Gheorghe și domnul Grivei Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul 

Popescu Cosmin-Mihai, domnul Milosteanu Gheorghe și domnul Grivei Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul 

Popescu Cosmin-Mihai, domnul Milosteanu Gheorghe și domnul Grivei Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul 

Popescu Cosmin-Mihai, domnul Milosteanu Gheorghe și domnul Grivei Gheorghe. 



 

 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul 

Popescu Cosmin-Mihai, domnul Milosteanu Gheorghe și domnul Grivei Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul 

Popescu Cosmin-Mihai, domnul Milosteanu Gheorghe și domnul Grivei Gheorghe. 

 

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

unanimitate (29 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul Popescu 

Cosmin-Mihai, domnul Milosteanu Gheorghe și domnul Grivei Gheorghe. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 986/14.11.2017 a Președintelui 

Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

 

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 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 III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale ce revine ATOP Gorj în calitate 

de membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică – 

ANATOP 

 

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 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 V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitării Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de 

conducere vacante de șef de secție 

 

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 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 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 



 

 

Se prezintă 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 modificarea Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale 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 VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj 

nr.151/07.09.2017 pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al Societății 

Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.  - Bumbești - Jiu și al membrilor acestuia 

 

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 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 IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate ale Consiliului 

Județean Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

capacităţii administrative și 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 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 

nefavorabil. 

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 decis 

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Gîrjoabă Vasile-

Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Chircu Sorin-Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, 

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

Tănasie Cristinel). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent în sală la momentul 

votului. 

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

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Gîrjoabă Vasile-

Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Chircu Sorin-Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, 

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

Tănasie Cristinel). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent în sală la momentul 

votului. 

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

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Gîrjoabă Vasile-

Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Chircu Sorin-Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, 

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

Tănasie Cristinel). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent în sală la momentul 

votului. 

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

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Gîrjoabă Vasile-

Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Chircu Sorin-Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, 

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

Tănasie Cristinel). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent în sală la momentul 

votului. 

 

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

următoarele: 20 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă” (Andrei Vasile-Liviu, Gîrjoabă Vasile-

Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Chircu Sorin-Constantin, Dragu Ion, Grivei Gheorghe, 

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

Tănasie Cristinel). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent în sală la momentul 

votului. 

 

 

 

 



 

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare  între Județul Gorj 

din România și Raionul Ungheni din Republica Moldova 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

capacităţii administrative și Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor nu a fost prezent în 

sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei 

de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2017, sumă repartizată către 

Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 25/07.11.2017 a Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă 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, 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”).  

 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie 

„Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, a rezultatelor obiectivului de 

investiției „Ascensor persoane”, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean 

Gorj 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe. 

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”).  

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”).  

Se prezintă art. 6 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 XIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă 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”).  

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”).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

Se prezintă art. 8 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 XIV 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 2018 şi estimările pentru anii 2019, 

2020 și 2021, sume repartizate către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 

26/21.11.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă 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, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Județului Gorj 

 

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 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XVI al ordinii de zi: 

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

special 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul Autorității Județene de Transport. 

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 (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 



 

 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XVII al ordinii de zi, punctul „Diverse”: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale 

Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

Se prezintă 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 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 (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se trece la punctul XVIII al ordinii de zi: 

Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj pentru aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a 

capacităților de furnizare a serviciilor sociale, nr. 152, adoptată în sedința extraordinară 

din data 07.09.2017 

 

În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (31 de voturi 

„pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului. 

 

Se trece la punctul XIX al ordinii de zi: 

Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 58/31.03.2017 pentru 

încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean nr. 82/25.10.2011 privind darea în 

folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3.393 mp, Casei Judeţene de Pensii Gorj, cu 

modificările ulterioare 

 

În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (31 de voturi 

„pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului. 

În încheiere, domnul Președinte invită consilierii județeni să participe la manifestările 

dedicate zilei de 1 Decembrie, organizate în Piața Prefecturii din municipiu. 

 

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 

 


