
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 50/03.01.2018 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 28.12.2017, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 

II. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL MUJA NICOLAE  

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 

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

POPA VALENTIN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA  

 

Participă, conform atribuțiilor de serviciu, domnul Marcău Costel – director executiv în 

cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice, înlocuindu-o 

pe doamna Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, care a lipsit motivat.  

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

Județului Gorj și domnul subprefect Arjoca Sorin. 



Au lipsit motivat de la ședință următorii aleși locali: Nichifor Gheorghe, Hortopan 

Ramona-Cristina, Păsăriun Ovidiu-Dragoș și Prunariu Mihai-Octavian. 

 

III. INVITAŢI: 

1. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice 

din cadrul Direcţiei tehnico-economice, dezvoltare regională şi relaţii externe. 

2. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

3. 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: Grivei Gheorghe, 

Banța Victor și Iacobescu Mihai-Octavian. 

Procesul verbal al ședinței din data de 18.12.2017 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1085 din data de 27.12.2017, a fost 

convocat Consiliul Județean Gorj în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1076/21.12.2017 a Președintelui 

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

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea, 

modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Județului Gorj; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 

137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din 

subordine; 

4. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de 

conducere vacante de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj, prin promovarea temporară a unui funcționar public, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018; 

5. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale 

de conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor 

și a Activităților de Salubrizare Gorj, începând cu data de 1 ianuarie 2018; 

6. Diverse.  

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (28 de voturi „pentru”). 

Doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost prezentă în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1076/21.12.2017 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 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”). Doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a 

fost prezentă în sală la momentul votului 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a 

fost prezentă în sală la momentul votului 

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

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a 

fost prezentă în sală la momentul votului 

 

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

unanimitate (28 voturi „pentru”). Doamna consilier județean Vasilescu Maria nu a fost prezentă 

în sală la momentul votului 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea, 

modificarea, completarea și actualizarea 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 şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 

 

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”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”).  

 

 

 

 

 



Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 

137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine 

 

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 Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul 

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

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

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul 

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

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

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul 

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

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

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul 

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

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

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul 

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

 

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

unanimitate (26 voturi „pentru”). Nu au votat următoarele persoane: domnul Popescu Cosmin-

Mihai, domnul Grivei Gheorghe și domnul Milosteanu Gheorghe. 

  

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de 

conducere vacante de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj, prin promovarea temporară a unui funcționar public, începând 

cu data de 1 ianuarie 2018 

 

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. 

Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu Cosmin-Mihai, îl propune 

pentru funcția publică temporară de conducere vacante de director general la Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj pe domnul Diaconescu Laurențiu Claudiu. 

 

 



Nefiind  alte propuneri se trece la votul secret, iar rezultatul este următorul:  

 

- Voturi exprimate – 28 

- Voturi „pentru” – 28 

- Voturi „împotrivă” - 0 

 

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”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”).  

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției 

contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a 

Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

 

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. 

Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu Cosmin-Mihai, îl propune 

pentru funcția publică temporară de conducere vacante de director la Serviciul Județean de 

Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj pe domnul Borugă Sandu Ovidiu. 

 

Nefiind  alte propuneri se trece la votul secret, iar rezultatul este următorul:  

 

- Voturi exprimate – 29 

- Voturi „pentru” – 29 

- Voturi „împotrivă” - 0 

 

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”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”).  



La finalul ședinței, domnul Președinte al Consiliului Județean face următoarele 

precizări: Vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o și vă doresc să aveți parte de 

multă sănătate, împliniri pe toate planurile și să ne vedem cu bine în anul 2018. La mulți ani!  

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


