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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 8258/05.07.2017 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 29.06.2017, 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 ȘI NICHIFOR 

GHEORGHE 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CILIBIU NICOLAE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

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 

VASILESCU MARIA  
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 A lipsit motivat de la ședință domnul Fârță Dumitru, consilier județean. 

Participă, conform legii, d-na Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena – Secretar al  județului. 

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

Județului Gorj. 

 

III. INVITAŢI: 

1. Cimpoieru Cornel – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe; 

2. Bajmatără George-Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, 

dezvoltare regională și relații externe; 

3. Isuf Leontin- șef serviciu, Serviciul juridic-contencios, Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative; 

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

tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

5. Raus Daniel - ; 

6. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

7. Lăzărescu Valeriu– șef serviciu, Transport public județean, parc auto, întreținere și deservire; 

8. Popescu Doinel – Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj; 

9. Bratu Alexandru– director, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Târgu-Jiu; 

10. Reprezentanți DGASPC Gorj; 

11. Reprezentant I.S.U. Gorj; 

12. Porumbel Gheorghe – director, Ansamblul Artisctic Profesionist „Doina Gorjului”; 

13. Reprezentanți ai mass-media locală. 

  

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

Popescu.  

Procesul verbal al ședinței din data de 30.05.2017 a fost aprobat tacit. 

Domnul Cosmin-Mihai Popescu propune ca lucrările ședinței ordinare să se desfășoare în 

două etape. În prima etapă să se discute proiectele de la punctele II și I ale ordinii de zi și în etapa a 

doua să se continue ordinea de zi cu celelalte proiecte de hotărâri. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată în unanimitate (32 de voturi „pentru”).  

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 463, din data de 22.06.2017, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” pentru anul 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea distincţiei ,,DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ”;  

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul 

de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul 

de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – Runcu; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a  Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Gorj; 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean 

Gorj, Direcția de Sănătate Publică Gorj și Inspectoratul Școlar al Județului Gorj prevăzut de 

Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministrului 

Sănătății și al Ministrului Educaței Naționale și Cercetării Științifice nr. 1985/1305/5805/2016; 

7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Județului Gorj; 

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri imobile - clădiri și terenuri, ce 

sunt inventariate în domeniul public al Județului Gorj; 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 

2017; 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Gorj, 

adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/31.05.2016; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj 

,,Alexandru Ștefulescu”; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj; 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului zilelor de concediu de odihnă suplimentar, pe 

categorii de personal angajat la Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Târgu-Jiu 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţa Socială si Protecţia Copilului Gorj; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare Județene de 

Evidență a Persoanelor Gorj; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu – Jiu; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective la examenul/concursul de proiecte 

de management organizat de Consiliului Județean Gorj pentru Școala Populară de Artă Târgu-

Jiu; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi asigurare 

cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul 

judeţului Gorj, în anul 2017”; 

19. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale; 

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru unele trasee cuprinse în 

Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 

– 2019; 

21. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare 

asupra unor suprafețe de teren aferente drumului județean 675C, (DN67B)Tg-Logreşti – Baia 

de Fier- Peştera Muierii, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și administrarea Consilului 

Județean Gorj; 

22. Proiect de hotărâre privind soluționarea sesizării înregistrate în Registrul de evidență al 

Comisiei de disciplină constituite la nivelul Consiliului Județean Gorj sub nr. 3 din 15.03.2017; 

23. Proiect de hotărâre privind soluționarea sesizării înregistrate în Registrul de evidență al 

Comisiei de disciplină constituite la nivelul Consiliului Județean Gorj sub nr. 4 din 15.03.2017; 



4 

 

Diverse. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din județul 

Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj; 

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu; 

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului exercitat 

la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu; 

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Gorj în Adunarea Generală 

a Acționarilor la Societatea „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 

28. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 472/27.06.2017 a Președintelui Consiliului 

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

cu modificările și completările ulterioare. 

 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean propune amânarea proiectului de hotărâre 

înscris pe ordinea de zi la pct. 23 pentru ședința viitoare a Consiliului Județean. 

Doamna Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, secretar al județului: Conform art. 50 din HG 

nr. 1344/2007, Consiliul Județean Gorj trebuie să emită actul administrativ de sancționare în termen 

de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de disciplină, iar, în cazul în care se 

aplică o altă sancțiune decât cea propusă de comisia de disciplină, are obligația de a motiva această 

decizie. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Am propus amânarea proiectului de hotărâre, 

întrucât fiecare om are dreptul la apărare. Am înțeles că domnul Cotrună se află în concediu de odihnă 

în această perioadă. 

Domnul Andrei Vasile-Liviu, consilier județean: Raportul final al comisiei de disciplină a 

fost făcut? 

Răspuns: Da. 

Domnul Andrei Vasile-Liviu, consilier județean: Sunt de acord cu domnul Grivei, orice om 

are dreptul să se apere, dar nici nu avem ce face dacă este un raport al Comisiei de disciplină. 

Domnul Popa Valentin, consilier județean: Comisia juridică nu a dat niciun aviz pentru 

proiectul de hotărâre, a hotărât să amâne avizarea până la revenirea domnului Cotrună. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Nu voi retrage proiectul de pe ordinea de zi. 

Domnul Popa Valentin, consilier județean, în calitate de președinte al Comisiei juridice, a 

decis întrunirea de îndată a comisiei în vederea avizării proiectului de hotărâre. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (32 de voturi „pentru”). De 

asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre de la punctul „Diverse”, 

votându-se în unanimitate (32 de voturi „pentru”). 
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Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind acordarea distincţiei ,,DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ” 

 

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 din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie 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. 

 

Domnul Nichifor Gheorghe, vicepreședinte, prezintă unele date legate de viața și 

activitatea domnului profesor universitar doctor Gheorghe Mecu. 

Se menționează faptul că domnul profesor universitar doctor Gheorghe Mecu a avut realizări 

deosebite în viața publică gorjeană și a contribuit la promovarea imaginii județului Gorj. 

S-a născut la 24 aprilie 1941, în comuna Baia de Fier, sat Poienari, fiind absolvent al 

Universității din Craiova, Facultatea Economia Industriei Transporturilor și Telecomunicațiilor, doctor 

în economie, prodecan al Facultății de Finanțe-Bănci din cadrul Universității „Artifex” București, 

membru al Uniunii Scriitorilor din România, om de afaceri. 

Domnul Gheorghe Mecu este un intelectual și un scriitor prolific, mărturie fiind multe cărți de 

poezie, proză și și de știință pe care le-a scris. 

În comuna sa natală, domnul Gheorghe Mecu a înființat Muzeul Etnografic și o Casă a Artelor 

unde, anual, organizează evenimente culturale. Gorjeanul Gheorghe Mecu este unul dintre cei mai 

medaliați și premiați gorjeni, acesta fiind deținătorul titlului de academician al Academiei Europene de 

Relații Economice din Roma și altele. 

Profesorul Gheorghe Mecu este ctitor al bisericii noi din Baia de Fier. La inițiativa poetului-

profesor universitar doctor Gheorghe Mecu, în fața Casei Artelor și Muzeului Etnografic din comuna 

Baia de Fier a fost dezvelit bustul lui Constantin Brâncuși. 

Profesorul universitar doctor Gheorghe Mecu este un model pentru oamenii de cultură din țara 

noastră. Acordarea distincției „Diplomă de excelență” domnului Gheorghe Mecu este un act de 

recunoștință și apreciere a sa pentru realizările deosebite în viața publică gorjeană și contribuția adusă 

la promovarea imaginii județului Gorj. 

 

     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, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (32 de voturi pentru).  
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             Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” pentru anul 2016 

 

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 din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

     Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie 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. 

 

 Domnul Cosmin-Mihai Popescu, președinte: Astăzi îl avem ca oaspete pe domnul Valentin-

Horațiu Mălăele, una din marile personalități ale vieții gorjene care a contribuit la promovarea imaginii 

județului nostru în țară și în străinătate. 

Domnul Cepoi Ion, manager: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj a propus acordarea titlului „Gorjeanul Anului 2016” domnului Valentin-Horațiu 

Mălăele, actor, regizor, scenarist, scriitor, grafician, avându-se în vedere realizările sale de-a lungul 

anilor. Dacă mă întrebați ce pot să spun despre o personalitate ca cea a domnului Valentin-Horațiu 

Mălăele, încât să nu repet lucruri comune și să nu devin ridicol în informațiile pe care le ofer, sute de 

mii de spectatori îl consideră pe domnul Valentin-Horațiu Mălăele unul dintre cei mai mari actori ai 

actualului deceniu. 

La Teatrul „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu au fost prezenți mulți actori renumiți, împreună cu 

domnul Valentin Silvestru și Valentin-Horațiu Mălăele. Acolo, domnul Valentin Silvestru a făcut o 

afirmație: domnul Horațiu Mălăele este un monument de patrimoniu al culturii românești, Merită 

consemnat acest lucru în istoria Gorjului. 

L-am cunoscut pe domnul Valentin-Horațiu Mălăele din perioada liceului, eu eram în clasa a 

XI-a, el, în clasa a XII-a, astfel că între noi s-a creat o relație bună, poate și datorită faptului că ambii 

suntem în zodia leului. 

Într-o perioadă scurtă de timp s-au strâns o serie de amintiri care fac parte din însăși viața 

mea. În liceu, Horațiu era Horațiu. Era un elev antisistem. Ne amintim cu drag de perioada când am 

devenit membri al Revistei „Columna”, sub îndrumarea renumitului profesor Titu Rădoi. „Columna” 

era recunoscută în toate orașele Olteniei. 

După aceea, fiecare dintre noi și-a ales drumul în viață, și-a ales destinul, până în momentul 

de față. Am urmărit cariera domnului Horațiu Mălăele, începând de la Piatra-Neamț și până la sosirea 

în București. 

Și-a dedicat întreaga viață scenei, fiind unul dintre marii actori ai României, iar caricatura a 

fost o altă latură a actorului și regizorului Horațiu Mălăele. 

Acordarea titlului de „Gorjeanul Anului” pe anul 2016 este un act de apreciere a activității sale, 

pentru realizările deosebite obținute de-a lungul întregii sale cariere. 

 

Domnul Cosmin-Mihai Popescu: Domnul Valentin-Horațiu Mălăele s-a născut la data de 1 

august 1952, la Târgu-Jiu, urmând cursurile Liceului „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, iar în 1975 

a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Domnul Valentin-Horațiu 
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Mălăele și-a închinat întreaga viață scenei, având peste 43 de ani de actorie și de aceea e considerat 

unul dintre cei mai mari actori din România, cu sute de reprezentații jucate cu casa închisă ani la rând, 

unde nu lipsesc momentele de improvizație și pline de umor. 

Caricatura este o altă latură a actorului și regizorului Valentin-Horațiu Mălăele, chiar o pasiune 

pentru el. Prima expoziție de desen a fost la Casa de Cultură din Târgu-Jiu pe când era elev în clasa 

a XII-a, iar de-a lungul timpului a adunat peste 30 de expoziții pe care le-a publicat în cartea 

autobiografică „Horațiu despre Mălăele”. 

Pentru aceste considerente, domnul Valentin-Horațiu Mălăele este una dintre marile 

personalități ale secolului XXI. 

 

     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, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (32 de voturi pentru).  

 

Domnul Cosmin-Mihai Popescu, președinte, îi înmânează titlul „Gorjeanul Anului” pe anul 

2016 domnului Valentin-Horațiu Mălăele. 

Domnul Valentin-Horațiu Mălăele: Să te naști în acest univers incert și abstract, să te naști 

e un lucru incredibil, să locuiești pe pământ este un lucru incredibil, să locuiești în România este un 

lucru incredibil, să fii oltean este un lucru incredibil, să fii gorjean este un lucru incredibil, dar să ajungi 

într-un an gorjeanul gorjenilor este un lucru fantastic, pentru care vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru 

căldura cu care m-ați primit, mulțumesc tuturor pentru gândurile bune, o mulțumire aparte domnului 

Cepoi, pe care îl cunosc de atâta timp și nu pot să-l uit. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 
Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie 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. 

Domnul Nichifor Gheorghe îl propune pe domnul Fârță Dumitru ca reprezentant al Județului 

Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu. 
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Nefiind alte propuneri, se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot, iar la reluarea ședinței 

se stabilește procedura de vot: persoanele care sunt împotrivă vor tăia cu o linie propunerea de pe 

buletinul de vot. 

În urma votului, se stabilește prin vot deschis, în unanimitate, la propunerea domnului 

Milosteanu Gheorghe, Comisia de numărare a voturilor formată din următorii consilieri județeni: Cilibiu 

Nicolae, Andrei Vasile-Liviu și Coană Ion. 

În urma votului, rezultatul a fost următorul: 

- Voturi valabil 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, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (32 de voturi pentru).  

 

 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 

Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – Runcu 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative 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 sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” – Runcu este propus domnul Coană Ion, de către domnul 

Milosteanu Gheorghe. 

Nefiind alte propuneri, se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot, iar la reluarea ședinței 

se stabilește procedura de vot: persoanele care sunt împotrivă vor tăia cu o linie propunerea de pe 

buletinul de vot. 
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Domnul Coană Ion nu a primit buletin de vot. 

În urma votului, comisia formată din consilierii județeni: Cilibiu Nicolae, Liviu-Vasile Andrei și 

Coană Ion prezintă rezultatul final: 

- Voturi valabil exprimate: 31 

- Voturi „pentru”: 30 

- Voturi „împotrivă”: 1 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

31 de voturi “pentru”. Domnul Coană Ion nu a votat. 

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

31 de voturi “pentru”. Domnul Coană Ion nu a votat.  

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

31 de voturi “pentru”. Domnul Coană Ion nu a votat.  

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

31 de voturi “pentru”. Domnul Coană Ion nu a votat.  

 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord, cu 31 

de voturi “pentru”. Domnul Coană Ion nu a votat.  

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Gorj 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative 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 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 VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul 

Județean Gorj, Direcția de Sănătate Publică Gorj și Inspectoratul Școlar al Județului Gorj 
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prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, al 

Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 

1985/1305/5805/2016 

 

    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 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 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 privind completarea 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 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 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).  
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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 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri imobile - clădiri și 
terenuri, ce sunt inventariate în 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 capacității administrative 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).  

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 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul IX 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 capacității administrative 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. 
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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 domnii Popa Valentin, Iacobescu Marcel și Neață 

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 domnii Popa Valentin, Iacobescu Marcel și Neață 

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 domnii Popa Valentin, Iacobescu Marcel și Neață 

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 domnii Popa Valentin, Iacobescu Marcel și Neață 

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 domnii Popa Valentin, Iacobescu Marcel și Neață 

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 domnii Popa Valentin, Iacobescu Marcel și Neață 

Gheorghe. 

 

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

unanimitate (29 voturi pentru). Nu au votat domnii Popa Valentin, Iacobescu Marcel și Neață 

Gheorghe. 

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului 
Gorj, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 85/31.05.2016 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Comisia pentru probleme de apărare 

constituită la nivelul 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 sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – 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 tineret, sport, turism– aviz favorabil. 
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Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului – 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). 

 

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 pentru modificarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean 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 capacității administrative 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 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, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (32 de voturi pentru). 

 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj 
,,Alexandru Ștefulescu” 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 
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Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică, dezvoltare 

regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 

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 XIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 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 capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și D.G.A.S.P.C. 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 voturi pentru).  

 

 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 
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Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului zilelor de concediu de odihnă 
suplimentar, pe categorii de personal angajat la Centrul de recuperare pentru copilul cu 
handicap Târgu-Jiu din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţa Socială si Protecţia Copilului 
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 capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și D.G.A.S.P.C. 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). 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare 

Județene de Evidență a Persoanelor 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 capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Direcției Comunitare Județene de Evidență a 

Persoanelor 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 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). 

 



16 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul XVI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, 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 capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina 

Gorjului” Târgu – Jiu. 

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 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XVII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective la examenul/concursul de 

proiecte de management organizat de Consiliului Județean Gorj pentru Școala Populară de 

Artă 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 capacității administrative 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. 
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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 XVIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la 

nivelul judeţului Gorj, în anul 2017” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia urbanism și amenajarea 

teritoriului şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacității administrative 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 se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului – 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 XIX 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 întocmit de către Autoritatea Județeană de Transport. 

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). 
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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 XX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru unele trasee 
cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 2013– 2019 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Autoritatea Județeană de Transport. 

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 XXI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 

administrare asupra unor suprafețe de teren aferente drumului județean 675C, (DN67B)Tg-

Logreşti – Baia de Fier- Peştera Muierii, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și 

administrarea Consilului Județean 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 capacității administrative 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 urbanism şi amenajarea teritoriului – aviz 

favorabil. 
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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 voturi pentru).  

 

Domnul Președinte și domnul consilier județean Milosteanu Gheorghe, în vederea evitării unei 
situații de conflict de interese, au precizat că nu participă la dezbaterea și adoptarea proiectelor de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la pct. XXII și XXIII. Cele două proiecte de hotărâre au fost 
prezentate de domnul Nichifor Gheorghe, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. 

 

 

Se trece la punctul XXII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind soluționarea sesizării înregistrate în Registrul de evidență 
al Comisiei de disciplină constituite la nivelul Consiliului Județean Gorj sub nr. 3 din 15.03.2017 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul resurse umane, managementul 

funcției publice, IT și Serviciul juridic-contencios 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 sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Pentru soluționarea sesizării înregistrată în Registrul de evidență al Comisiei de disciplină 

constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj sub nr. 3/15.03.2017, soluția propusă a fost clasarea 

acesteia. 

Nefiind alte propuneri se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot, iar la reluarea ședinței 

se stabilește procedura de vot: cine nu este de acord va tăia cu o linie soluția propusă. În urma votului 

secret, comisia de numărare a voturilor prezintă următorul rezultat: 

- Voturi valabil exprimate: 27 

- Voturi „pentru”: 27 

 

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

unanimitate (30 de voturi pentru). Nu au votat domnii Milosteanu Gheorghe și Popescu Cosmin-Mihai, 

nefiind 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). Nu au votat domnii Milosteanu Gheorghe și Popescu Cosmin-Mihai, 

nefiind 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). Nu au votat domnii Milosteanu Gheorghe și Popescu Cosmin-Mihai, 

nefiind 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). Nu au votat domnii Milosteanu Gheorghe și Popescu Cosmin-Mihai, 

nefiind 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). Nu au votat domnii Milosteanu Gheorghe și Popescu Cosmin-Mihai, 

nefiind în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru). Nu au votat domnii Milosteanu Gheorghe și Popescu Cosmin-Mihai, 

nefiind în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XXIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind soluționarea sesizării înregistrate în Registrul de evidență 
al Comisiei de disciplină constituite la nivelul Consiliului Județean Gorj sub nr. 4 din 15.03.2017 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul resurse umane, managementul 

funcției publice, IT și Serviciul juridic-contencios 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 sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Discuții: 

Domnul Nichifor Gheorghe, vicepreședinte: Sancțiunea propusă de Comisia de disciplină 

constă în diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de 3 luni. Potrivit HG nr. 1344/2007, 

Consiliul Județean poate hotărî aplicarea altei sancțiuni, motivat. Dacă formulați alte propuneri în 

acest sens, vă rog să le motivați, pentru a fi consemnate în procesul-verbal de ședință și prevăzute 

ca atare în forma finală a hotărârii. 

Domnul Bucălăete Gheorghe, consilier județean: Propun sancționarea domnului Cotrună 

Dumitru cu mustrare scrisă, întrucât nu a fost prezent la ședințele comisiilor de specialitate și nici în 

plen, precum și pentru faptul că nu a mai fost sancționat disciplinar până în prezent. 
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Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Sancțiunea disciplinară diminuarea 

drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de 3 luni pentru domnul Cotrună este minoră. Se impune 

o sancțiune mult mai drastică. 

Domnul Andrei Vasile-Liviu, consilier județean: Prin ceea ce facem acum, să nu ne facem 

de râs. Anumite lucruri de la D.G.A.S.P.C. pot fi considerate fapte penale.  

Domnul Borcan Marius, consilier județean: Acest om nu este prezent la ședința Consiliului 

Județean pentru a se apăra. Dacă Comisia de disciplină a hotărât diminuarea drepturilor salariale pe 

o perioadă de 3 luni, de unde știm noi că e adevărat ceea ce s-a scris în acest material. Și eu am fost 

acuzat pentru lucruri grave pe care nu le-am făcut. 

Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Cunosc situația de la D.G.A.S.P.C. Gorj, 

iar Comisia de disciplină a propus sancționarea disciplinară a domnului Cotrună Dumitru, director 

general, cu sancțiunea disciplinară de diminuare a drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de 3 

luni, cred că a fost motivată această sancțiune. Propun demiterea domnului Cotrună Dumitru din 

funcția publică pe care o deține, întrucât a existat și cazul bătrânului ars de la Suseni, situația 

minorelor gravide dintre centre și alte abateri. 

Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretarul județului: Motivarea propunerii 

dvs. face referire la fapte care nu au fost cercetate administrativ, persoana în cauză nu poate fi 

sancționată disciplinar pentru alte fapte care nu au făcut obiectul sesizării. Pe de altă parte, procedura 

cercetării disciplinare s-a încheiat, domnul director a avut ocazia de a se apăra și cu martori, și prin 

înscrisuri, a fost prezent la audieri, iar toate documentele rezultate din activitatea Comisiei v-au stat 

și vă stau în continuare la dispoziție.  

Se solicită domnului Isuf Leontin unele explicații în legătură cu Raportul Comisiei de disciplină. 

Domnul Nichifor Gheorghe, vicepreședintele Consiliului Județean, precizează că, dacă se 

doresc și se furnizează date cu caracter personal sau informații suplimentare, care nu sunt cuprinse 

în Raportul Comisiei de disciplină, vor rămâne în sală numai consilierii județeni și funcționarii care au 

acces la aceste date. 

Domnul Isuf Leontin, șef serviciu juridic-contencios: Ce informații se doresc în afară de 

cele din raportul prezentat? 

Se întreabă din câți membri este compusă Comisia de disciplină. 

Domnul Isuf Leontin, șef serviciu juridic-contencios: Comisia este formată din 3 membri 

și toți au votat pentru această propunere, respectiv diminuarea drepturilor salariale pe o perioadă de 

3 luni. 

Din discuțiile de la ședință s-au desprins trei soluții: 

1. Soluția propusă de comisia de disciplină: diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o 

perioadă de 3 luni. 

2. Mustrare scrisă. 

3. Destituirea din funcția publică. 
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Domnul Banța Victor, consilier județean: Este o situație similară cu cea a domnului 

Grindeanu, nu ne jucăm pe spinarea oamenilor, să gândim și să luăm o decizie clară, nici nu știm 

exact ce e acolo și de aceea este bine să continuăm cercetările. 

Se supun votului secret toate cele trei soluții, respectiv diminuarea drepturilor salariale cu 10% 

pe o perioadă de 3 luni, mustrare scrisă și destituirea din funcția publică. 

Se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot, iar la reluarea ședinței se stabilește procedura 

de vot: fiecare va tăia două soluții din cele trei. 

În urma votului secret, Comisia de numărare a voturilor prezintă următorul rezultat: 

- Nr. total de voturi: 30 

- Voturi pentru mustrare scrisă: 19 

- Voturi pentru destituire: 9 

- Voturi nule: 2 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 19  

voturi pentru, 9 voturi împotrivă (Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, 

Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu 

Marcel-Petrică și Dragu Ion) și 2 abțineri (Păsărin Ovidiu-Dragoș și Grivei Gheorghe). Nu au votat 

domnii Milosteanu Gheorghe, consilier județean, și Popescu Cosmin-Mihai, președinte. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 19  

voturi pentru, 9 voturi împotrivă (Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, 

Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu 

Marcel-Petrică și Dragu Ion) și 2 abțineri (Păsărin Ovidiu-Dragoș și Grivei Gheorghe). Nu au votat 

domnii Milosteanu Gheorghe, consilier județean, și Popescu Cosmin-Mihai, președinte. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 19  

voturi pentru, 9 voturi împotrivă (Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, 

Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu 

Marcel-Petrică și Dragu Ion) și 2 abțineri (Păsărin Ovidiu-Dragoș și Grivei Gheorghe). Nu au votat 

domnii Milosteanu Gheorghe, consilier județean, și Popescu Cosmin-Mihai, președinte. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 19  

voturi pentru, 9 voturi împotrivă (Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, 

Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu 

Marcel-Petrică și Dragu Ion) și 2 abțineri (Păsărin Ovidiu-Dragoș și Grivei Gheorghe). Nu au votat 

domnii Milosteanu Gheorghe, consilier județean, și Popescu Cosmin-Mihai, președinte. 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 19  

voturi pentru, 9 voturi împotrivă (Gîrjoabă Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, 

Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu 

Marcel-Petrică și Dragu Ion) și 2 abțineri (Păsărin Ovidiu-Dragoș și Grivei Gheorghe). Nu au votat 

domnii Milosteanu Gheorghe, consilier județean, și Popescu Cosmin-Mihai, președinte. 
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Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord În urma 

supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord 19 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (Gîrjoabă 

Gabriel, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Andrei Vasile-Liviu, Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu 

Sorin-Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică și Dragu Ion) și 2 abțineri (Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Grivei Gheorghe). Nu au votat domnii Milosteanu Gheorghe, consilier județean, și 

Popescu Cosmin-Mihai, președinte. 

 

Se trece la punctul XXIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale din 

județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

alimentare cu apă și canalizare „ADIA” Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative 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 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). 

Se prezintă art. 5 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 XXV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Artă 

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 capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Școala Populară de Artă Târgu-Jiu. 
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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 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XXVI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului 

exercitat la nivelul Școlii Populare de Artă 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 capacității administrative 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 voturi pentru).  

 

Se trece la punctul XXVII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Gorj în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu 
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Se prezintă Expunerea de motive. 

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

administrative 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 Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului – aviz favorabil. 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte, îi propune ca reprezentanți ai Județului Gorj în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu pe domnii: 

1. Ștefănoiu Mihai-Florin 

2. Lupulescu Daniel 

Nefiind alte propuneri se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot, iar la reluarea ședinței 

se stabilește procedura de vot: cine nu este de acord va tăia cu o linie soluția propusă. În urma votului 

secret, comisia de numărare a voturilor, formată din: Cilibiu Nicolae, Liviu-Vasile Andrei și Coană Ion, 

prezintă următorul rezultat: 

1. Ștefănoiu Mihai-Florin 

- Voturi valabil exprimate: 32 

- Voturi „pentru”: 32 

- Voturi „împotrivă”: 0 

2. Lupulescu Daniel 

- Voturi valabil exprimate: 32 

- Voturi „pentru”: 32 

- 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 (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). 

 

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

unanimitate (32 voturi pentru).  

 

Domnul Cosmin-Mihai Popescu precizează următoarele:  

- Având în vedere demisia domnului Pasti de la Societatea Parc Industrial, potrivit prevederilor 

art. 641, alin. (4) din OUG nr. 109/2011, propun convocarea de îndată a Adunării Generale a 
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Acționarilor în vederea completării Consiliului de administrație cu un nou membru. Supusă la 

vot propunerea de completare, Consiliul Județean a votat în unanimitate (32 voturi pentru). 

- Întrucât, potrivit aceluiași articol, acționarul UAT-Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, 

poate prezenta în Adunarea Generală a Acționarilor propuneri de candidați, în acest sens, 

propun să mandatăm AGA să numească în Consiliul de administrație pe domnul Pungan 

Marian-Constantin. Supusă la vot propunerea, Consiliul Județean a votat în unanimitate (32 

voturi pentru). 

- De asemenea, întrucât funcția de director este vacantă, potrivit art. 642 Consiliul de 

administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, 

iar pentru această funcție îl propune pe domnul Pungan Marian-Constantin. Supusă la vot 

propunerea, Consiliul Județean a votat în unanimitate (32 voturi pentru). 

 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 472/27.06.2017 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 capacității administrative 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 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).  

 

În continuare, domnul Popescu Cosmin-Mihai îi transmite domnului Iacobescu Marcel „La 

mulți ani” cu ocazia zilei de naștere. 

Se solicită modificarea Regulamentului pentru acordarea titlului „Gorjeanul Anului” și a 

distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare, 

în sensul că în anul pentru care se acordă acest titlu acele personalități să fi făcut ceva pentru județul 

Gorj. 

În încheiere, se păstrează un moment de reculegere pentru fostul consilier județean Drăgoi 

Alecu, care a trecut în neființă. 
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Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


