
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 16212/29.11.2018 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 28.11.2018, 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, DOMNUL MUJA NICOLAE și 

DOMNUL 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 

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 al Județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Prefect Florescu Ciprian-Adrian. 

  A lipsit motivat de la ședință domnul consilier județean Gruescu Ion. 



. 

 

III. INVITAŢI: 

1. Ungureanu Victoria - director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

2. Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean;  

3. Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean;  

4. Isuf Leontin – șef serviciu, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice; 

5. Blidea Mihaela – șef serviciu, Serviciul buget, situații financiare și sinteze; 

6. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

7. Reprezentanți ai mass-media locală.  

 

Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai 

Popescu. 

Domnul Președinte propune ca, înainte de a începe ședința, cei prezenți in sală să 

participe la intonarea imnului României, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. 

Domnul Vicepreședinte Nichifor Gheorghe susține un discurs despre însemnătatea 

istorică a Zilei Naționale. 

Ulterior, domnul Președinte precizează următoarele: După cum vă aduceți aminte, de 

Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, lansăm, în cadru festiv, Programul Județului Gorj – „2018 – 

Centenarul Marii Uniri în Gorj” – „Cei 100 de ani de acasa”, care a reunit cele mai 

reprezentative manifestări cultural-istorice ale Agendei culturale județene, dedicate celebrării 

poate celui mai măreț moment istoric al țării. 

Țin să vă mulțumesc tuturor pentru implicare. Suntem în zilele premergătoare Zilei 

Naționale și vă aștept în continuare să fiți alături de instituțiile organizatoare a evenimentelor de 

celebrare. Sărbătoarea Națională a României, într-o dată istorică atât de importantă, unică 

pentru noi, trebuie marcată așa cum se cuvine!  

Ne considerăm români adevărați, avem o oportunitate unică, spun încă o dată, să o 

dovedim! Pe 1 decembrie, îmi doresc să fim cu toții prezenți la evenimente și nu pun la îndoială 

că aveți toată deschiderea pentru invitația mea. Aici, în Gorj, vom sărbători Centenarul 

românește.  

 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Șuță Denisa-

Zenobia, Hortopan Ramona Cristina și Vasilescu Maria. 

Procesul verbal al ședinței din data de 07.11.2018 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 722 din data de 21.11.2018, 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 2018; 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Scară exterioară de evacuare în caz de incendiu la 

Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Târgu-Jiu”’; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres in calitatea 

îngrijirii alternative a copiilor” Cod ID MYSMIS 127169, depus în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman, Apel de proiecte POCU/480/4/19”, a 

acordului de parteneriat  încheiat  între Autoritatea Naționala pentru Protecția 

Drepturilor Copilului si Adopție si partenerul DGASPC Gorj  și a bugetului 

acestuia; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

Diverse. 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ,,Christian 

Tell” Gorj; 

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

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu; 

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

speciale; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 

14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești, Jud. Gorj”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 

40+220, sat Cernădie, comuna Baia de Fier (circulația întreruptă)”; 

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

obiectivul de investiţie ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, 

comuna Baia de Fier”. 

  

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

Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a fost prezent în sală la momentul votului. 

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

punctul „Diverse”, votându-se în unanimitate (31 de voturi „pentru”). 

          Domnul Președinte propune ca punctul IV al ordinii de zi să fie dezbătut la finalul 

ședinței, deoarece la acest proiect se va aplica procedura votului secret, iar durata finalizării 

acesteia va fi mai mare. Fiind supusă la vot, propunerea a fost aprobată în unanimitate (31 de 

voturi „pentru”). Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu nu a fost prezent în sală la 

momentul votului. 

      

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2018 

 



Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcţia juridică, 

dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice din cadrul 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 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”).   

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 de voturi „pentru”).   

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Scară exterioară de evacuare în caz de incendiu la Complexul de 

servicii alternative la protecția rezidențială Târgu-Jiu”’ 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean 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  



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”).  Nu a votat domnul consilier județean Milosteanu 

Gheorghe. 

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

acord în unanimitate (31 de voturi „pentru”). Nu a votat domnul consilier județean Milosteanu 

Gheorghe. 

  

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

unanimitate (31 de voturi „pentru”).  Nu a votat domnul consilier județean Milosteanu Gheorghe. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres in calitatea 

îngrijirii alternative a copiilor” Cod ID MYSMIS 127169, depus în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman, Apel de proiecte POCU/480/4/19”, a acordului de 

parteneriat  încheiat  între Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si 

Adopție si partenerul DGASPC Gorj  și a bugetului acestuia 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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 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 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”).   

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 V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” 

Gorj 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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 juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru 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 Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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 juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru 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 VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu 

 

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 juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

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

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

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

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

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

 

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

unanimitate (32 voturi „pentru”).  

 

 Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:  

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

speciale 

  

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

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 (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 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, 

satul Nistorești, comuna Alimpești, Jud. Gorj” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit 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 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”). 

 

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

unanimitate (32 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat 

Cernădie, comuna Baia de Fier (circulația întreruptă)” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 



Se prezintă Raportul de specialitate întocmit 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 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”). 

 

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

unanimitate (32 voturi „pentru”).  

 

 

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădie, comuna 

Baia de Fier”. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit 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 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”). 

 



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

unanimitate (32 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții public 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. 

Domnul președinte Popescu Cosmin-Mihai propune în Colegiul Director al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj următoarele persoane:  

 

- Bratu Olimpia; 

- Hortopan Dumitru; 

- Porumbel Gheorghe. 

 

Se trece la votul secret, iar Comisia de validare constată următorul rezultat pentru 

ambele propuneri:  

 

1. Bratu Olimpia 

- voturi exprimate – 32 

- voturi „pentru” – 29 

- voturi „împotrivă” – 3 

 

2. Hortopan Dumitru 

- voturi exprimate – 32 

- voturi „pentru” – 25 

- voturi „împotrivă” – 7 

 

3. Porumbel Gheorghe 

- voturi exprimate – 32 

- voturi „pentru” – 28 

- voturi „împotrivă” – 4 

 

 

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”).  

 

 Discuții: 

 Domnul Banța Victor, consilier județean: Vreau să felicit personalul de la Direcția de 

cultură care s-a ocupat de realizarea broșurii ce cuprinde informații interesante despre 

evenimente și personalități importante din istoria Gorjului și apreciez că ni le-ați pus la 

dispoziție. 

 Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Domnule Președinte, în urma 

sesizărilor primite de la cetățenii din Stănești, m-am deplasat la fața locului și am constatat 

anumite probleme referitoare la drumul național ce face legătura cu localitatea Stănești. Mai 

exact, primul strat de covor asfaltic, stratul de rezistență este distrus, deja au apărut gropi. 

Așadar, rog pe cei care coordonează activitățile la acest drum să se implice și să ia toate 

măsurile pentru a se executa o lucrare de calitate.  

 Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Am înțeles cele semnalate de 

dumneavoastră și vom verifica situația cu privire la acel drum județean. 

  

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 

  

 


