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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr.  14869/06.09.2022 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 01.09.2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Județean 

Gorj, prin mijloace electronice. 

            Se constată participarea a 31 de membri ai Consiliului Județean, respectiv: 

 

I. Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai; 

II. Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Tașcău Dorin-Dan; 

III. Consilierii județeni: 

- Bălan Radu;  

- Berca Eduard-Marius; 

- Bordușanu Constantina-Anca; 

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Constantinescu Elena-Dana; 

- Davițoiu Nicolae; 

- Drăgoi Ionuț;  

- Grivei Gheorghe; 

- Hanu Dorin; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Niculescu Bogdan; 

- Olaru Sergiu-Mihail; 

- Orzan Gheorghe; 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Șerban Vasilica; 

- Șoșoi Dumitru-Daniel; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tănasie Cristinel; 

- Tudor Antoniu; 

 

IV. A participat, potrivit atribuțiilor de serviciu, dl. Marcău Costel, director executiv al Direcției 

juridice, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu. 

V. Nu au participat la ședință consilierii județeni Vasilescu Maria și Davițoiu-Leșu Gheorghe. 
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VI. Invitați:   

-Dl. Bajmatără Cosmin– director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean; 

-Dna Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției și al 

unităților sanitare preluate; 

-Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

-Dna. Dina Ramona Giorgiana – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative, achiziții publice și patrimoniu; 

-Dl. Popescu Doinel – director, Direcția Comunitară Județeană de evidență a Persoanelor Gorj. 

 

Ședința este condusă de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popoescu Cosmin-

Mihai, care supune aprobării următoarea ordine de zi, în conformitate cu prevederile 

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 986 din 26.08.2022: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor 

Vladimirescu; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 115 din 

18.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Spitalului de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi 

pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea 

B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte 

de renovare energetică moderată a clădirilor publice. 

        

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 31 de voturi “pentru”.  

De asemenea, a fost supusă la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind votată după cum 

urmează:  

3 Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcției Comunitare Județene 

de Evidență a Persoanelor Gorj;    

 

- 31 de voturi „pentru” 

 

4. Informare transmisă de ordonatorul de credite pentru convocarea reprezentanților AGA a 

S.C. „Parc industrial” Gorj S.A., în vederea numirii administratorului provizoriu.  

 

Observație:  
Dl. consilier județean Berca Eduard-Marius solicită scoaterea de pe ordinea de zi a acestei 

informări, deoarece nu este conformă cu solicitarea făcută în ședința trecută. 

Dl. consilier județena Rușeț Ion menționează că, fiind vorba despre o informare referitoare la 

un anumit mandat, este necesar să se ia act de ea sau, dacă există obiecții, să fie exprimate și 

consemnate. 

Dl. consilier județean Călinoiu Ion precizează că aceasta este o informare pe care și-o asumă 

conducerea și o supune transparenței spre luare la cunoștință. 

Dl. consilier județena Rușeț Ion mai menționează că informarea trebuia să fie prezentată în 

acest mod și la ședința anterioară. 

Dl. Președinte Popescu Cosmin-Mihai supune la vot propunerea grupului PNL privind 

socaterea punctului 4 de la suplimentarea ordinii de zi, votul fiind următorul: 

 

- 20 de voturi „contra” scoaterii de pe ordinea de zi a punctului 4 și 11 voturi „pentru” (grupul 

PNL). 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor 

Vladimirescu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 29 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Consilierii județeni Bucălăete Gheorghe și Berca Eduard-Marius nu au participat la 

dezbatere și la vot. 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 115 din 

18.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Spitalului de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi 

pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, 

Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 

Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 29 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Consilierii județeni Bucălăete Gheorghe și Berca Eduard-Marius nu au participat la 

dezbatere și la vot. 

 

Diverse: 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcției Comunitare Județene 

de Evidență a Persoanelor Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. 

 

4. Informare transmisă de ordonatorul de credite pentru convocarea reprezentanților AGA a 

S.C. „Parc industrial” Gorj S.A., în vederea numirii administratorului provizoriu 

 

Observații: 

 
Dl. consilier Berca Eduard-Marius precizează că membrii grupului PNL părăsesc ședința având 

în vedere că nu sunt de acord să se discute din nou același lucru și își mențin părerea avută și la 

ședința ordinară anterioară. 

Dl. consilier județean Olaru Sergiu-Mihail menționează că nu a primit încă rapoartele solicitate 

anterior cu privire la ADIS și ADIA, solicitând prezentarea acestora până la ședința viitoare. 

Dl. Președinte Popescu Cosmin-Mihai specifică faptul că ambele rapoarte vor fi prezentate în 

cadrul ședinței ordinare din luna septembrie. 

 

Dl. Președinte dă citire următoarei informări: 

 

Pentru asigurarea funcționării statutare a Consiliului de administrație al S.C. „Parc Industrial 

Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu, se impune mandatarea reprezentanților Județului Gorj în Adunarea 
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Generală a Acționarilor pentru numirea unui administrator provizoriu în acest organ de 

administrare, ce se va consemna în procesul-verbal de ședință. 

 

Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, exercită, în numele UAT – 

Județul Gorj, calitatea de acționar unic la întreprinderea publică - Societatea Parc Industrial 

Gorj SA. 

 

În urma finalizării procedurii de selecție prealabilă a candidaților, reprezentanții autorității 

publice tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. - 

Bumbești-Jiu au fost mandatați prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 178/2022 pentru 

numirea doamnei Nicolescu Ana-Maria, respectiv a domnului Pârcălăboiu Ion-Dorin în 

funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial 

Gorj” S.A. - Bumbești – Jiu. 

 

De asemenea,  Consiliului Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, a aprobat 
prin Hotărârea nr. 178/2022 reluarea procedurii de selecție a candidaților pentru completarea 

componenței statutare a Consiliului de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial 

Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu, procedura de selecție a candidaților urmând a se realiza de către 

Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15/2022. 

 

Pentru asigurarea funcționării Consiliului de administrație al întreprinderii publice până la 

completarea prin selecție a componenței statutare a acestui organ de administrare, vă propun 

să acceptați, în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară, mandatarea 

reprezentanților Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor să decidă convocarea de 

îndată a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu în 

vederea numirii domnului Gruescu Ion, personal contractual în aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație 

al SC Parc Industrial Gorj SA, având în vedere și specializarea pe care o deține în domeniul 

juridic, în concordanță cu structura de specialități a membrilor consiliilor de administrație ale 

întreprinderilor publice reglementată de OUG nr. 109/2011. 

 

Mandatul administratorului provizoriu va fi exercitat în conformitate cu dispozițiile art. 641 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice. 

 

 Observații: 

 
Dl. consilier județean Călinoiu Ion  precizează că îl cunoaște pe dl. Gruescu Ion și îi urează 

succes în activitate. 

Dl. consilier județean Davițoiu Nicolae menționează că era necesară prezentarea unui CV al 

persoanelor selectate în Consiliul de administrație. 

Dl. Președintele, Popescu Cosmin-Mihai răspunde că cele două persoane au fost desemnate 

prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 178/2022, fiind aprobată în unanimitate. 

Dl. consilier județean Davițoiu Nicolae face observația că nu este împotriva acestui lucru, ci 

consideră că era necesar ca informarea în speță să fi fost însoțită de CV-urile persoanelor 

selectate. 

Dl. Președintele, Popescu Cosmin-Mihai precizează că există o comisie de selecție care 

urmărește respectarea procedurii legale și răspunde pentru acest lucru. 

 

De asemenea, a fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 29.08.2022, 

acesta fiind votat cu 20 de voturi „pentru”.  
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Dl. Președinte a declarat ședința extraordinară închisă. 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

                 Întocmit, 

     Consilier juridic, 

Dina Ramona Giorgiana 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE,                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Cosmin-Mihai Popescu                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 


