
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 13706/02.11.2017 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 30.10.2017, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la care 

participă: 

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

II. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNII MUJA NICOLAE si 

NICHIFOR GHEORGHE 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS  

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

CILIBIU NICOLAE 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FÂRȚĂ DUMITRU 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION 

HANU DORIN 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIUN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN  

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA  

 



 

 

 

Participă, conform legii, doamna  Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretar al  

județului. 

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

Județului Gorj. 

 A lipsit motivat de la ședință domnul consilier județean Orzan Gheorghe. 

 

III. INVITAŢI: 

1. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

administrative; 

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

Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe; 

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

deservire; 

4. Drăghiea Dumitru Decebal – inspector-șef, Inspectoratul Județean de Poliție Gorj; 

5. Bratu Alexandru – director, Scoala Populară de Artă Târgu-Jiu; 

6. Bratu Olimpia – director, Biblioteca Județeană „Christian Tell”Gorj,  

7. Reprezentant al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefănescu”; 

8. Reprezentant al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

9. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

10. 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: Banța Victor, 

Grivei Gheorghe și Păsărin Ovidiu-Dragoș. 

Procesul verbal al ședinței din data de 17.10.2017 a fost aprobat tacit. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 940 din data de 23.10.2017, a fost convocat 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Gorj; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului 

Gorj pe anul 2017; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.09.2017; 

4. Proiect de hotărâre privind transferarea sumelor încasate în anul curent în sursa 

D, fonduri externe nerambursabile, în sursa A, buget local; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-

teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 

publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADIA” Gorj; 



 

 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, prin delegare de gestiune, a 

serviciului aferent rețelei de alimentare cu apă și canalizare situate în incinta 

Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimireascu”, Comuna Runcu, către 

operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA; 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei 

pentru Protecția Copilului Gorj; 

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

Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Gorj 

,,Alexandru Ștefulescu”; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj; 

11. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean 

Gorj în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la 

Concursul de recrutare ce va fi organizat în vederea ocupării funcției publice de 

conducere vacante de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Gorj; 

12. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean 

Gorj în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la 

Concursul de recrutare ce va fi organizat în vederea ocupării funcției publice de 

conducere vacante de director general adjunct (economic) la Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

13. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării 

concursului de ocupare a funcției contractuale de conducere vacante de 

director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de 

salubrizare Gorj; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Județului Gorj; 

15. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse 

regulate speciale; 

Diverse. 

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 pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de 

Artă Târgu-Jiu; 

18. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 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, începând cu data de 1 iulie 2017. 
 

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

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



 

 

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

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

momentul votului domnul consilier județean Pavel Nelu. 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind 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. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Domnul Drăghiea Dumitru Decebal, inspector-șef al Inspectoratului Județean de Poliție 

Gorj, precizează următoarele: Domnule prefect, domnule președinte, stimați consilieri județeni, 

în ceea ce mă privește, începând cu data de 09 octombrie 2017 am fost numit în funcția de 

inspector-șef al Inspectoratului Județean de Poliție și vă asigur că voi face tot ce este necesar 

pentru asigurarea unui climat de liniște în acest județ. Vă mulțumesc!  

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2017 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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



 

 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

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

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.09.2017 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil. 



 

 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 

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

favorabil. 

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

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 

  

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă articolul unic al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

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

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind transferarea sumelor încasate în anul curent în sursa 

D, fonduri externe nerambursabile, în sursa A, buget local 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

 

 



 

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei 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 Direcţia juridică şi dezvoltarea 

capacităţii administrative. 

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 (31 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost 

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, prin delegare de gestiune, a 

serviciului aferent rețelei de alimentare cu apă și canalizare situate în incinta Spitalului 

de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimireascu”, Comuna Runcu, către operatorul regional 

SC APAREGIO GORJ SA 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 



 

 

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

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 

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

aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 



 

 

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

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

 

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru 

Protecția Copilului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi dezvoltarea 

capacităţii administrative. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 



 

 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru 

Ștefulescu” 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

 

 



 

 

Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

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

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

prezent în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (31 voturi „pentru”). Domnul consilier județean Pavel Nelu nu a fost prezent în sală 

la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Gorj 

în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la Concursul de 

recrutare ce va fi organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de 

director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 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 capacităţii administrative. 

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. 

Ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj în comisia de concurs la Concursul de 

recrutare ce va fi organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de 

director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj este 



 

 

propusă de către domnul Președinte al Consiliului Județean Gorj doamna Slivilescu Lidia, iar în 

comisia de soluționare a contestațiilor este nominalizat domnul Isuf Leontin. 

 

În urma votului secret, Comisia de validare constată, atât pentru doamna Slivilescu 

Lidia, cât și pentru domnul Isuf Leontin, următorul rezultat,: 

 

- 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”). Domnii consilieri județeni Pavel Nelu, Tașcău 

Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Pavel Nelu, Tașcău 

Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Pavel Nelu, Tașcău 

Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Pavel Nelu, Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Gorj 

în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la Concursul de 

recrutare ce va fi organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de 

director general adjunct (economic) la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 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 capacităţii administrative. 

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. 

Ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj în comisia de concurs la Concursul de 

recrutare ce va fi organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de 

director general adjunct (economic) la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj este propusă de către domnul Președinte al Consiliului Județean Gorj doamna 



 

 

Giurgiulescu Ileana-Claudia, iar în comisia de soluționare a contestațiilor este nominalizată 

doamna Vlădoescu Liliana. 

 

În urma votului secret, Comisia de validare constată, atât pentru doamna Giurgiulescu 

Ileana-Claudia, cât și pentru doamna Vlădoescu Liliana, următorul rezultat,: 

 

- 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”). Domnii consilieri județeni Pavel Nelu, Tașcău 

Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Pavel Nelu, Tașcău 

Dorin-Dan și Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (29 voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Pavel Nelu, Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea organizării 

concursului de ocupare a funcției contractuale de conducere vacante de director la 

Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de salubrizare Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

 

Pentru comisia de concurs la concursul de ocupare a funcției contractuale de 

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

de salubrizare Gorj, domnul Președinte al Consiliului Județean Gorj propune următoarele 

persoane: domnul Nichifor Gheorghe – președinte, domnul Marcău Costel – membru și domnul 

Giorgi Nicolae - membru.  

În comisia de soluționare a contestațiilor sunt propuși următorii: domnul Muja Nicolae – 

președinte, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena – membru și domnul Tănăsescu Dan - 

membru. 

 

 

 



 

 

În urma votului secret, Comisia de validare constată următorul rezultat: 

 

 Comisia de concurs 

- Nichifor Gheorghe - voturi exprimate – 29, voturi „pentru” – 28, voturi „împotrivă” – 1 

- Marcău Costel – voturi exprimate – 29, voturi „pentru” – 29, voturi „împotrivă” – 0 

- Giorgi Nicolae –  voturi exprimate – 29, voturi „pentru” – 29, voturi „împotrivă” – 0 

 

 Comisia de soluționare a contestațiilor 

- Muja Nicolae – voturi exprimate – 29, voturi „pentru” – 28, voturi „împotrivă” – 1 

- Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena – voturi exprimate – 29, voturi „pentru” – 29, 

voturi „împotrivă” – 0 

- Tănăsescu Dan – 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 (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei 

Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Județului Gorj 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 



 

 

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

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru 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 (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei 

Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XV 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 Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 



 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei 

Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

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

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 capacităţii administrative. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei 

Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XVII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii 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 capacităţii administrative. 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 



 

 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți 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”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei 

Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

Se trece la punctul XVIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 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, începând cu 

data de 1 iulie 2017 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

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

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

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

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 

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

unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și Andrei 

Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 



 

 

La punctul „Diverse”, domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte, face următoarele 

precizări: 

Asupra situației procesului de negociere în vederea preluării de către LEONI WIRING 
SYSTEMS PITEȘTI S.R.L., în sublocațiune, a imobilelor care fac obiectul contractului de 
închiriere încheiat între Societatea Parc Industrial Gorj SA și PIRELLI&C. Eco Technology RO 
S.R.L.  

În ședința ordinară din data de 29.09.2017, vă reamintesc faptul că desfășurarea 
acestor negocieri a fost aprobată de către Consiliul Județean Gorj, negocieri care au vizat 
crearea premiselor încheierii unor acorduri ale căror efecte să fie eficiente pentru dezvoltarea 
parcului industrial Bumbești-Jiu în perioada următoare, urmărindu-se în același timp interesele 
economice ale societății de administrare a parcului industrial aflat sub autoritatea Consiliului 
Județean Gorj. 

Se impune precizarea că preluarea în sublocațiune a imobilelor de către LEONI 
WIRING SYSTEMS PITEȘTI S.R.L. se realizează pe o perioadă de maxim 5 ani și va fi urmată 
de o cesiune automată a contractului de închiriere, operațiune juridică ce presupune 
transmiterea tuturor drepturilor și obligațiilor de dezvoltare a parcului industrial ce revin lui 
PIRELLI, în calitate de cedent, rezultând din contractul principal de locațiune, către LEONI, în 
calitate de cesionar. 

La data operării cesiunii, contractul principal de locațiune va fi modificat în condițiile 
reglementate în cadrul unui act adițional ce va fi încheiat între Societatea Parc Industrial Gorj 
SA și LEONI WIRING SYSTEMS PITEȘTI S.R.L.  

LEONI și-a exprimat angajamentul de a acoperi integral investițiile efectuate de 
PIRELLI pentru realizarea unei fabrici de producție de componente auto în interiorul parcului 
industrial.  

Față de cele prezentate, propun Consiliului Județean Gorj, în calitate de autoritate 
publică tutelară ce exercită, în numele  UAT – Județul Gorj, calitatea de acționar unic la 
întreprinderea publică - Societatea Parc Industrial Gorj SA, în exercitarea atribuțiilor de 
Adunare Generală a Acționarilor să decidă: 

- convocarea de îndată a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Parc Industrial Gorj S.A. 
Bumbești-Jiu în vederea aprobării subînchirierii de către PIRELLI&C. Eco Technology 
RO S.R.L., pentru o perioadă de 5 ani, în totalitatea spațiului ce face obiectul 
contractului de închiriere nr. 348/29.11.2006, cu adiționările ulterioare, către o societate 
ce face parte din Grupul LEONI; 
- împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Gorj pentru a semna, în calitate de 
reprezentant legal al Județului Gorj, titular al patrimoniului afectat închirierii, acordul-
cadru cu privire la încheierea contractului de sublocațiune, urmată de cesiunea 
ulterioară a contractului de închiriere încheiat cu PIRELLI.  

 
Propunerile domnului Președinte au fost supuse la vot, iar Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”). Domnii consilieri județeni Tașcău Dorin-Dan și 

Andrei Vasile-Liviu nu au fost prezenți în sală la momentul votului. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Nefiind alte probleme de discutat, ședința ordinară a fost declarată închisă.  

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

         PREȘEDINTE,                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Întocmit, 

Nanu Dumitru 

 


