CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 12860/02.10.2020
MINUTA
Încheiată astăzi, 30.09.2020, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj.
Se constată participarea a 27 de membri ai Consiliului Județean, respectiv:
I. I. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE
II. CONSILIERI JUDEȚENI:
BUCĂLĂETE GHEORGHE
BORCAN MARIUS
CILIBIU NICOLAE
CHIRCU SORIN-CONSTANTIN
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
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ
POPA VALENTIN
ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA
TAȘCĂU DORIN-DAN
TĂNASIE CRISTINEL
VASILESCU MARIA
Nu au participat la ședință domnul Popescu Cosmin-Mihai – Președintele Consiliului Județean
Gorj, domnul Muja Nicolae – Vicepreședinte și consilierii județeni Hortopan Ramona-Cristina,
Andrei Vasile Liviu și Mitescu Gheorghe.
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De asemenea, a participat, conform legii, doamna Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu,
Secretar General al Județului.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV. INVITAŢI:
Marcău Costel - director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative
și achiziții publice;
Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri
publice și transport public județean;
Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de
utilități publice, proiecte și programe naționale;
Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate;
Gușită Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative
și achiziții publice;
Bratu Alexandru – manager, Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu;
Reprezentant al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.
Ședința s-a desfășurat în sala de conferințe a Muzeului Județean Gorj „Alexandru
Ștefulescu” Gorj, cu respectarea tuturor măsurilor obligatorii de prevenire și limitare a
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
Astfel, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 921 din data de 24.09.2020, Consiliul
Județean îndată în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj
pe anul 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației de consilier județean
și a modelului semnului distinctiv al consilierului județean;
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj
în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Gorj;
4. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean
Gorj în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru
Educație Incluzivă Târgu Jiu;
5. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi consilieri județeni în vederea
constituirii Comisiei de evaluare parțială a performanțelor profesionale individuale
ale secretarului general al județului Gorj;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte
,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru
Protecția Copilului Gorj;
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean
Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru
persoane adulte cu dizabilități Tg – Cărbunești, Centrului de abilitare și reabilitare
pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, prin reorganizarea Centrului de
recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești, Centrului de recuperare și reabilitare
Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență Dobrița;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean
Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru
persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin reorganizarea Centrului de recuperare
și reabilitare Suseni;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție ,,Refacere infrastructură și parte carosabilă la 0,04 km drum
județean DJ 665A – sat Bălănești” ;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție ,,Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumul
județean DJ 672C – 17,5 km – sat Runcu – Cheile Sohodolului”;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție ,,Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumul
județean DJ 675A – 0,1 km –comuna Licurici” ;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție ,,Refacere 1 podeț la intersecția DJ 675A și DN 67B comuna
Licurici”;
14. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 110/31.08.2020 pentru
modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
Diverse.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu;
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de
Urgență Târgu-Jiu;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii
serviciului public rutier de transport persoane prin curse regulate în județul Gorj,
Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport persoane prin curse
regulate în județul Gorj și a Caietului de sarcini aferent acestui serviciu;
18. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor
Consiliului Judeţean Gorj în anul 2019.
Ședința este condusă de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Nichifor
Gheorghe.
Se supune aprobării Consiliului Județean ordinea de zi a ședinței ordinare, aceasta fiind
aprobată cu 27 voturi „pentru”.
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Se supune aprobării Consiliului Județean suplimentarea ordinii de zi a ședinței cu punctul
„Diverse”, aceasta fiind aprobată cu 27 voturi „pentru”.
De asemenea, se supune aprobării Consiliului Județean procesul-verbal al ședinței
extraordinare din data de 14.09.2020, acesta fiind aprobat cu 27 voturi „pentru”.
1. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”.

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
modelului legitimației de consilier județean și a modelului semnului distinctiv al
consilierului județean
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”.

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de
Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj
Notă: Consilierii județeni au stabilit ca votul secret să se desfățoare în același timp
pentru toate cele trei proiecte de hotărâre care necesită acest lucru, respectiv punctele
3, 4 și 5 de pe ordinea de zi a ședinței.
Revenind la punctul 3 al ordinii de zi, domnul consilier județean Fârță Dumitru o propune
ca reprezentant al Consililui Județean Gorj în Consiliul de administrație al Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj pe doamna Boșan Marieta
(nominalizare unică), consilier în cadrul Consiliului Județean Gorj.
În urma votului secret, comisia de numărare a voturilor constată următorul rezultat:

-

Bocșan Marieta
voturi valabil exprimate: 27
voturi „pentru”: 27
voturi „împotrivă”: 0
voturi nule – 0
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 21 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe.

4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru
desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj în vederea
constituirii Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă Târgu Jiu
Domnul Vicepreședinte Nichifor Gheorghe îi propune ca reprezentanți al Consililui
Județean Gorj în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Târgu Jiu pe doamna Mischie Dorela-Adelina și pe domnul Andrei Dumitru-Mircea
(nominalizări unice), consilieri în cadrul Consiliului Județean Gorj.
În urma votului secret, comisia de numărare a voturilor constată următorul rezultat:

-

Mischie Dorela-Adelina
voturi valabil exprimate: 27
voturi „pentru”: 27
voturi „împotrivă”: 0
voturi nule - 0

-

Andrei Dumitru-Mircea
voturi valabil exprimate: 27
voturi „pentru”: 27
voturi „împotrivă”: 0
voturi nule - 0
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 21 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe.

5. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru
desemnarea a doi consilieri județeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare
parțială a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al
județului Gorj
În vederea constituirii Comisiei de evaluare parțială a performanțelor profesionale
individuale ale secretarului general al județului Gorj, domnul Gruescu Ion îl propune pe
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domnul consilier județean Hanu Dorin, iar domnul consilier județean Popa Valentin este
propus de către domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș.
În urma votului secret, comisia de numărare a voturilor constată următorul rezultat:

-

Hanu Dorin
voturi valabil exprimate: 27
voturi „pentru”: 27
voturi „împotrivă”: 0
voturi nule - 0

-

Popa Valentin
voturi valabil exprimate: 27
voturi „pentru”: 27
voturi „împotrivă”: 0
voturi nule - 0
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 19 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe. Consilierii
județeni Hanu Dorin și Popa Valentin nu au votat.

6. Se propune Consiliului Județean amânarea supunerii la vot a Proiectului de
hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte
,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu pentru finalul ședinței, constatându-se că au
rămas în sală numai 21 de consiglieri judeţeni, neputând fi asigurată majoritatea
cerută de lege pentru adoptarea proiectului în cauză – majoritate calificată.
Consilierii județeni au fost de acord în unanimitate

7. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind
modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 21 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe.
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8. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a
Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg –
Cărbunești, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilități Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu
dizabilități Dobrița, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Tg –
Cărbunești, Centrului de recuperare și reabilitare Dobrița și Centrului de îngrijire
și asistență Dobrița
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 21 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe.

9. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a
Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni,
prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Suseni
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 21 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe.

10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere
infrastructură și parte carosabilă la 0,04 km drum județean DJ 665A – sat
Bălănești”
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 21 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe.

11. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
,,Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumul județean DJ 672C – 17,5 km
– sat Runcu – Cheile Sohodolului”
În urma supunerii la vot, se constată că:
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-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 21 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe.

12. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere
infrastructură și parte carosabilă la drumul județean DJ 675A – 0,1 km –comuna
Licurici”
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 19 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Chircu
Sorin-Constantin, Dragu Ion.

13. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere 1 podeț
la intersecția DJ 675A și DN 67B comuna Licurici”
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 19 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Chircu
Sorin-Constantin, Dragu Ion.

14. Se înștiințează Consiliul Județean cu privire la RECTIFICARE la Hotărârea
Consiliului Județean Gorj nr. 110/31.08.2020 pentru modificarea Statului de
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Gorj
Nu au fost observații la acest punct al ordinii de zi.
15. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu” - comuna Runcu
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 19 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Chircu
Sorin-Constantin, Dragu Ion.
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16. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 19 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Chircu
Sorin-Constantin, Dragu Ion.

17. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport
persoane prin curse regulate în județul Gorj, Regulamentului pentru efectuarea
serviciului public de transport persoane prin curse regulate în județul Gorj și a
Caietului de sarcini aferent acestui serviciu
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 19 voturi “pentru”. Nu au fost în sală la
momentul votului consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică,
Gruescu Ion, Tașcău Dorin-Dan, Gîrjoabă Vasile-Gabriel, Grivei Gheorghe, Chircu
Sorin-Constantin, Dragu Ion.

18. Se înștiințează Consiliul Județean cu privire la Raportul Președintelui privind modul
de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj în anul
2019
Nu au fost observații la acest punct al ordinii de zi.
19.

Se revine la proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii
Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și se constată că în sală sunt
prezenți numai 19 consilieri județeni și nu este întrunită majoritatea cerută de
lege, urmând ca materialul menționat să fie supus aprobării în următoarea
ședință a Consiliului Județean Gorj.
Drept care s-a încheiat prezenta minută.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu
Întocmit,
Consilier juridic,
Gușiță Ramona Giorgiana
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