CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 2446/24.02.2020

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.01.2020, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la
care participă:
I. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE și
DOMNUL MUJA NICOLAE.
II. CONSILIERI JUDEȚENI:
ANDREI VASILE-LIVIU
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
MITESCU GHEORGHE
NEAȚĂ GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ
PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN
ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA
TAȘCĂU DORIN-DAN
TĂNASIE CRISTINEL
VASILESCU MARIA
De asemenea, a participat, conform legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena,
Secretar General al Județului.

Din partea Instituției Prefectului au fost prezenți la ședință domnul Prefect Rujan IonCristinel și domnul Subprefect Drăgușin Virgil.

III. INVITAŢI:
1. Marcău Costel – director executiv, Direcțiaj juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice;
2. Ungureanu Victoria - director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
3. Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare
de utilități publice, proiecte și programe naționale;
4. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice
și al unităților sanitare preluate;
5. Gușită Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice;
6. Despina Grofu – consilier, Direcția managementul proiectelor și relații externe;
7. Popa Luis – director, Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de
Salubrizare Gorj;
8. Popescu Doinel – director executiv, Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor
Gorj;
9. Diaconescu Laurențiu-Claudiu – director general, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Gorj;
10. Vienescu Dumitru – manager, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu;
11. Reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
12. Reprezentanți ai Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu
13. Reprezentanți ai mass-media locală.
Au lipsit motivat de la ședință domnul Președinte Popescu Cosmin-Mihai și consilierii
județeni Pavel Nelu și Popa Valentin.
Ședința este condusă de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Muja
Nicolae, în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 719/07.08.2019.
În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 89 din data de 23.01.2020, a fost convocat
Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.
137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile
publice din subordine;
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Gorj, doamna
Rădulea - Zamfirescu Cristina - Elena, pentru anul 2019;

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale directorului executiv al Direcţiei Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor Gorj, domnul Popescu Ion-Doinel, pentru anul 2019;
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale directorului general al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, domnul Diaconescu LaurențiuClaudiu, pentru anul 2019;
6. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membri în Consiliul de
administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a reprezentanților
Consiliului Județean Gorj;
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean
Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
9. Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitărilor Spitalului Judeţean de Urgenţă
Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de
conducere vacante de șef de serviciu și șef de secție;
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Serviciului Județean
de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ
special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2020-2021;
12. Proiect de hotârare pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ
Teritoriale - orașul Bumbești-Jiu, municipiul Motru, orașul Novaci, orașul
Rovinari, municipiul Târgu Jiu, orașul Turceni, orașul Țicleni;
13. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ
Teritoriale - comuna Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălești, Ciuperceni,
Dănciulești, Dragotești, Drăguțești, Fărcășești,, Godinești, Jupânești, Licurici,
Mușetești, Peștișani, Polovragi, Runcu, Țânțăreni;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2020 pentru
proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor
aferente acestuia;
15. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu 60 de zile, respectiv pe perioada
16.02.2020–15.04.2020, a valabilității licenței de traseu pentru traseul județean
atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 167 din 16.12.2019;
16. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 166/16.12.2019 pentru
validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării
funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
17. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2019 de Comisia pentru Protecția
Copilului Gorj.
Diverse
18. Proiect de hotărâre privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al
Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2019;
19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor elevilor
școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul
școlar 2019-2020;

20. Referatul constatator al Președintelui Consiliului Județean Gorj și Secretarului
General al Județului Gorj nr. 1194/28.01.2020;
21. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului
politic respectiv;
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din
22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Nu a
fost prezent în sală la momentul votului consilierul județean Păsărin Ovidiu-Dragoș.
De asemenea, a fost supusă aprobării suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de
hotărâre de la punctul „Diverse”, aceasta fiind aprobată în unanimitate (28 de voturi „pentru”).
Nu a fost prezent în sală la momentul votului consilierul județean Păsărin Ovidiu-Dragoș.
Totodată, s-a supus aprobării propunerea de a începe ședința cu punctele 20 și 21 de
pe ordinea de zi a ședinței, autoritatea deliberativă votând în unanimitate (28 voturi „pentru”).
Nu a fost prezent în sală la momentul votului consilierul județean Păsărin Ovidiu-Dragoș.
În conformitate cu prevederile art. 138 alin (15) și art. 182 alin (4) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, este supus aprobării Consiliului Județean procesul-verbal
al ședinței din data de 22.01.2020, acesta fiind aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Nu a fost
prezent în sală la momentul votului consilierul județean Păsărin Ovidiu-Dragoș.
Se trece la punctul XX al ordinii de zi:
Referatul constatator al Președintelui Consiliului Județean Gorj și Secretarului
General al Județului Gorj nr. 1194/28.01.2020
Nu au fost observații cu privire la acest punct al ordinii de zi.
Se trece la punctul XXI al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic
respectiv
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice 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 (28 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent în sală la momentul votului
consilierul județean Păsărin Ovidiu-Dragoș, iar domnul Mitescu Gheorghe nu a votat.

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent în sală la momentul votului
consilierul județean Păsărin Ovidiu-Dragoș, iar domnul Mitescu Gheorghe nu a votat.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Nu a fost prezent în sală la momentul votului
consilierul județean Păsărin Ovidiu-Dragoș, iar domnul Mitescu Gheorghe nu a votat.
Supusă la vot, hotărârea, în integralitatea ei, a fost aprobată în unanimitate cu 28 de
voturi „pentru”. Nu a fost prezent în sală la momentul votului consilierul județean Păsărin
Ovidiu-Dragoș, iar domnul Mitescu Gheorghe nu a votat.
După validarea mandatului de consilier județean, domnul Mitescu Gheorghe a depus
jurămantul.
Se trece la punctul I al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Gorj
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz
favorabil.
Observații:
Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică: Domnule Președinte de
ședință, în sedințele comisiilor de specialitate au existat discuții cu privire la nominalizarea
domnului Subprefect Grigorescu. În momentul de față avem doi subprefecți, iar la momentul
când a fost trimisă propunerea de către domnul Prefect, nu era decât un singur subprefect. Aș
face apel la domnul Prefect să se gândească bine, are de unde alege și poate să își mențină
alegerea sau să facă o nouă nominalizare. Așadar, propun să luăm din nou în discuție acest
proiect. Vă mulțumesc!
Prefectul Județului Gorj, domnul Rujan Ion-Cristinel: Având în vedere noul context,
că sunt doi subprefeți care au atribuții cu același conținut, nu există nicio diferență între ei cu
privire la atribuții, vă propun să fie luat în calcul și cel de-al doilea subprefect, respectiv domnul
Drăgușin Virgil, și îl propun acum Consiliului Județean, urmând ca dumneavoastră, prin vot, să
desemnați pe unul dintre ei, care să fie membru in Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Gorj. Precizez că textul de lege nu menționează cum se face această propunere, ca atare,
dacă nu există o procedură instituită prin lege, se admite și o propunere făcută în plenul
Consiliului Județean, de aceea vă fac două propuneri și am rugămintea ca dumneavoastră să
luați o decizie.
Domnul consilier județean Andrei Vasile-Liviu: Eu îl apreciez pe domnul Prefect, dar
momentul actual este un moment delicat, pentru că, din câte știu eu, este o obișnuință în
administrația locală, în Prefectură, să se aplice regula primului venit, dar are dreptate Prefectul

că în timpul ședinței poate face această propunere. Ar fi fost mai bine, însă, ca Prefectul să
facă o singură popunere și să nu fim puși noi în situația de a alege care Subprefect să facă
parte din ATOP.
Domnul Muja Nicole, Președinte de ședință: Am rugămintea să redactați buletinele de
vot cu cele două propuneri.
În urma votului secret, comisia de numărare a voturilor constată următorul rezultat:
Drăgușin Virgil
- voturi valabil exprimate: 29
- voturi „pentru”: 9
- voturi „împotrivă”: 19
- voturi nule - 1
Grigorescu Gheorghe
- voturi valabil exprimate: 29
- voturi „pentru”: 19
- voturi „împotrivă”: 9
- voturi nule - 1
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a votat astfel:
21 de voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă” (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu SorinConstantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion,
Mitescu Gheorghe). Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș nu a fost prezent la
momentul votului.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a votat astfel:
21 de voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă” (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu SorinConstantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion,
Mitescu Gheorghe). Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș nu a fost prezent la
momentul votului.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a votat
astfel: 21 de voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă” (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu
Sorin-Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu
Ion, Mitescu Gheorghe). Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș nu a fost prezent la
momentul votului.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a votat
astfel: 21 de voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă” (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu
Sorin-Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu
Ion, Mitescu Gheorghe). Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș nu a fost prezent la
momentul votului.

Supusă la vot, hotărârea, în integralitate, a fost aprobată cu 21 de voturi „pentru” și 8
voturi „împotrivă” (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță DenisaZenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe). Domnul
consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș nu a fost prezent la momentul votului.
Se trece la punctul II al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.
137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate
al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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 tineret, sport, turism – 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”). Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș
nu a fost prezent 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”). Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș
nu a fost prezent 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”). Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș
nu a fost prezent la momentul votului.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș
nu a fost prezent la momentul votului.
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș
nu a fost prezent la momentul votului.
Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș
nu a fost prezent la momentul votului.
Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș
nu a fost prezent la momentul votului.

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș nu a fost
prezent la momentul votului.
Se trece la punctul III al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Gorj, doamna Rădulea Zamfirescu Cristina - Elena, pentru anul 2019
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz
favorabil.
În urma votului secret, Comisia de numărare a voturilor constată următorul rezultat:
Rădulea - Zamfirescu Cristina - Elena
-

voturi valabil exprimate: 29
voturi „pentru”: 29
voturi „împotrivă”: 0
Mențiune:
Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș nu a fost prezent la momentul votului

secret.
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”).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (30 de voturi „pentru”).

Se trece la punctul IV al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale directorului executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Gorj, domnul Popescu Ion-Doinel, pentru anul 2019
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz
favorabil.
În urma votului secret, Comisia de numărare a voturilor constată următorul rezultat:
Popescu Ion-Doinel
-

voturi valabil exprimate: 29
voturi „pentru”: 29
voturi „împotrivă”: 0
Mențiune:
Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș nu a fost prezent la momentul votului

secret.
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”).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (30 de voturi „pentru”).
Se trece la punctul V al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Gorj, domnul Diaconescu Laurențiu-Claudiu, pentru anul
2019
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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.
În urma votului secret, comisia de numărare a voturilor constată următorul rezultat.
Diaconescu Laurențiu-Claudiu
-

voturi valabil exprimate: 28
voturi „pentru”: 28
voturi „împotrivă”: 0

Mențiune:
Domnul consilier județean Păsărin Ovidiu-Dragoș nu a fost prezent la momentul votului
secret, iar domnul Milosteanu Gheorghe nu a participat la dezbaterea și votarea proiectului de
hotărâre și nici la comisia de numărare a voturilor.
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”). Domnul Milosteanu Gheorghe nu a votat.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul Milosteanu Gheorghe nu a votat.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul Milosteanu Gheorghe nu a votat.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (29 de voturi „pentru”). Domnul Milosteanu Gheorghe nu a votat.
Se trece la punctul VI al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membri în Consiliul de
administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a reprezentanților Consiliului
Județean Gorj
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz
favorabil.

Observații:
Domnul Muja Nicolae, Președinte de ședință: Pentru articolul 2 al hotărârii va fi
aplicată procedura votului secret.
Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică: Sunt două proiecte separate.
Unul pentru revocare, altul pentru desemnarea noilor membri în Consiliul de administrație al
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a reprezentanților Consiliului Județean Gorj.
În urma votului secret, comisia de numărare a voturilor constată următorul rezultat la
întrebarea Sunteți de acord cu revocarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj din
Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu?:
-

voturi valabil exprimate: 30
voturi DA: 9
voturi NU: 21

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”)
Se constată că, în urma votului secret, art. 2 al Hotărârii a fost respins.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii, reformulat ca urmare a respingerii art. 2. În urma
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (30 de voturi „pentru”).
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord
în unanimitate (30 de voturi „pentru”)
Se trece la punctul VII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean
Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz
favorabil.

Observații:
Domnul consilier județean Iacobescu Marcel-Petrică: Trebuie să desemnăm noi
membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, cum mai
putem face acest lucru, dacă nu îi revocăm pe cei actuali?
Domnul Vicepreședinte Muja Nicolae: Întâi trebuie să stabilim prin vot dacă cei doi
sunt revocați și în următorul proiect venim cu cele două propuneri de membri existente plus cei
pe care urmează să îi propunem în plen.
Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretar general al județului: Prin
proiectul VI, la articolul 1 se ia act de demisiile înregistrate la Consiliul Județean ale domnului
Popa și doamnei Stricescu. La articolul 2 se revocă domnul Nimară și doamna Fâcea, membri
supleanți. Prin articolul 3 se constată încetarea calității de membri a persoanelor nominalizare
la articolele 1 și 2, dar doar în cazul în care în urma votului secret ar fi rezultat revocarea
membrilor supleanți. Prin următorul proiect de hotărâre se propune păstrarea vechilor membri
supleanți, conform rezultatului votului secret, cât și desemnarea a doi membri titulari, pe care
urmează să îi propuneți dumneavostră.
În vederea desemnării reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de
administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, respectiv a unui membru și a unui
membru supleant, se fac propuneri următoarele propuneri:
- domnul Nichifor Gheorghe îi propune pe domnul Sabin Cornoiu și pe doamna
Tudorescu Larisa Cornelia, economist;
- domnul Iacobescu Marcel-Petrică îl propune pe domnul Mitescu Gheorghe.
În urma votului secret au rezultat următoarele:
Membru:
Mitescu Gheorghe
- voturi valabil exprimate – 29
- voturi „pentru” – 9
- voturi „împotrivă” – 20
Cornoiu Sabin
- voturi valabil exprimate – 29
- voturi „pentru” – 21
- voturi „împotrivă” – 8
Membru – obligatoriu economist:
Tudorescu Larisa-Cornelia
- voturi valabil exprimate – 29
- voturi „pentru” – 20
- voturi „împotrivă” – 9
Domnul consilier județean Mitescu Gheorghe nu a votat.

Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, reformulat ca urmare a respingerii art. 2. În urma
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au
fost prezenți în sală la momentul votului următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie
Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei
Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău
Dorin-Dan.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, reformulat ca urmare a respingerii art. 2. În urma
supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au
fost prezenți în sală la momentul votului următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie
Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei
Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău
Dorin-Dan.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii
consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță DenisaZenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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 (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii
consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță DenisaZenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se trece la punctul IX al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru avizarea solicitărilor Spitalului Judeţean de Urgenţă
Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de
conducere vacante de șef de serviciu și șef de secție
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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 (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii
consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță DenisaZenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se trece la punctul X al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Serviciului Județean
de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și
al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei 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 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 (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță

Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii
consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță DenisaZenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se trece la punctul XI al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ
special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2020-2021
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz
favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță

Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (19 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii
consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță DenisaZenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan.
Se trece la punctul XII al ordinii de zi:
Proiect de hotârare pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ
Teritoriale - orașul Bumbești-Jiu, municipiul Motru, orașul Novaci, orașul Rovinari,
municipiul Târgu Jiu, orașul Turceni, orașul Țicleni
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice 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.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (17 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Neață
Gheorghe.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (17 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Neață
Gheorghe.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (17 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii
consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță DenisaZenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Neață Gheorghe.
Se trece la punctul XIII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ
Teritoriale - comuna Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălești, Ciuperceni, Dănciulești,
Dragotești, Drăguțești, Fărcășești,, Godinești, Jupânești, Licurici, Mușetești, Peștișani,
Polovragi, Runcu, Țânțăreni
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice 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.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (17 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Neață
Gheorghe.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (17 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Neață
Gheorghe.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (17 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii
consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță DenisaZenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Neață Gheorghe.

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2020 pentru
proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente
acestuia
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de
utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția managementul proiectelor și relații
externe 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.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (17 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Neață
Gheorghe.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (17 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Neață
Gheorghe.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (17 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Neață
Gheorghe.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (17 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Neață
Gheorghe.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (17 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii
consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță DenisaZenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria și Neață Gheorghe.
Se trece la punctul XV al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind prelungirea cu 60 de zile, respectiv pe perioada
16.02.2020–15.04.2020, a valabilității licenței de traseu pentru traseul județean atribuit
prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 167 din 16.12.2019
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Serviciul transport public județean și
activități suport 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 și 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 (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii
consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță DenisaZenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Se trece la punctul XVI al ordinii de zi:
Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 166/16.12.2019 pentru
validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării funcțiilor
de conducere vacante de șef de secție din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor
Vladimirescu” – comuna Runcu

Nu au fost observații la acest punct de pe ordinea de zi.

Se trece la punctul XVII al ordinii de zi:
Raport privind activitatea desfășurată în anul 2019 de Comisia pentru Protecția
Copilului Gorj
Nu au fost observații la acest punct de pe ordinea de zi.
„Diverse”
Se trece la punctul XVIII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al
Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2019
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare
servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcţia juridică,
dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice din cadrul 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 (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii
consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță Denisa-

Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.

Se trece la punctul XIX al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor elevilor
școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar
2019-2020
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de
utilități publice, proiecte și programe naționale 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 (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului

următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în
unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii
consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță DenisaZenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Se trece la punctul XX al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din
22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj
Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii
administrative și achiziții publice 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 (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de
acord în unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului
următorii consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță
Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.
Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord
în unanimitate (18 de voturi „pentru”). Nu au fost prezenți în sală la momentul votului următorii
consilieri județeni: Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță DenisaZenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Dragu Ion, Mitescu Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Andrei Vasile-Liviu și Tașcău Dorin-Dan, Vasilescu Maria.

În completarea prezentului proces-verbal atașăm înregistrarea audio-video a ședinței
ordinare.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Întocmit,
Consilier juridic,
Gușiță Ramona Giorgiana

