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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. 525129.03.2022 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 11.03.2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Gorj. 

            Se constată participarea a 29 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: 

- Berca Eduard-Marius; 

- Bordușanu Constantina-Anca; 

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Constantinescu Elena-Dana; 

- Davițoiu Nicolae; 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe; 

- Giorgi Gabriel-Giorgian; 

- Grivei Gheorghe; 

- Hanu Dorin; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Negru Antonie-Marius; 

- Niculescu Bogdan; 

- Olaru Sergiu-Mihail; 

- Orzan Gheorghe; 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tănasie Cristinel; 

- Popescu Constantin; 

 

IV. A participat, potrivit legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretar general 

al județului. 

 

 

 

 



2 
 

V. Invitați: 

- Dna. Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- Dl. Marcău Costel – director executiv adjunct, Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice; 

- Dl. Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură drumuri publice și transport public județean; 

- Dna. Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- Dna. Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

publice și al unității sanitare preluate; 

- Dna. Florescu Manuela – consilier, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

- Dna. Semenescu Georgiana-Delia – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice; 

- Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

- Dl. Pavel Cristian Nicolae – consilier, Compartimentul IT; 

- reprezentanți ai presei locale. 

 

La ședință participă 29 de membri ai Consiliului Județean Gorj,  din care 6 au participat 

prin intermediul aplicației electronice  (dl. Călinoiu Ion, dna. Constantinescu Elena-

Dana, dl. Niculescu Bogdan , dl. Pavel Nelu, dl. Soare Claudiu-Gabriel, dna. Șuță 

Denisa-Zenobia). 

 

Ședința este condusă de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu 

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

prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 304 din data de 

07.03.2022: 

1. Referat constatator nr. 1/3712/03.03.2022 privind încetarea de drept a mandatului 

de consilier județean al domnului Istrate Mihai și declararea locului său de consilier 

județean vacant; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 

județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant; 

3. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Gorj nr. 

54/28.02.2022 privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare 

anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură de 

interes județean înființate de Consiliul Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de 

soluționare a contestațiilor. 

4. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Gorj nr. 

56/28.02.2022 privind desemnarea componenței nominale a comisiei de concurs, 

precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor la Concursul de proiecte de 

management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Gorj. 

               Diverse. 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Județul 

Gorj prin Consiliul Județean și Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea realizării obiectivului de 
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investiție ,,Varianta de ocolire Bălești”, respectiv Elaborare Studiu de Fezabilitate, 

realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și 

obținere Autorizație de Construire (A.C.). 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Județul 

Gorj prin Consiliul Județean și Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea realizării obiectivului de 

investiție ,,Varianta de ocolire Bumbești Jiu”, respectiv Elaborare Studiu de 

Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire 

(P.A.C.) și obținere Autorizație de Construire (A.C.). 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Județul 

Gorj prin Consiliul Județean și Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea realizării obiectivului de 

investiție ,,Varianta de ocolire Motru”, respectiv Elaborare Studiu de Fezabilitate, 

realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și 

obținere Autorizație de Construire (A.C.). 

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

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

9. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean și de utilitate 

publică a terenului situat în comuna Bălești, aflat în administrarea Consiliului 

Județean Gorj, aferent obiectivului de investiție ”Elaborare Plan Urbanistic Zonal 

pentru construirea Parcului Industrial Gorj – punct de lucru Bălești”. 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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, cu modificările și completările ulterioare. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Organigramei,  Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a  Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Gorj. 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj dă citire ordinii de zi, inclusiv cu punctele 

respectiv la punctele 5-12 prevăzute la Diverse. 

Discuții: După citirea punctului 11 prevăzut la Diverse, a intervenit dl. consilier Berca 

Eduard-Marius întrebând dacă se află în sală persoane care pot da relații cu privire la 

organigrama Consiliului Județean Gorj, întrucât în cadrul ședințelor comisiilor de 

specialitate nu au existat detalii suficiente. Ca răspuns Președintele Consiliului Județean 

Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai relatează faptul că în sală sunt persoane competente a 

da aceste informații, dar pe care urmează să le comunice dumnealui. În continuare 

intervine dl. consilier județean Davițoiu Nicolae care consideră ca astfel de proiecte de 

hotărâre ar trebui discutate în ședințe ordinare și nu în cele extraordinare. Președintele 

Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai relatează că urmează să  explice 

problemele prezentate de dl. consilier județean Davițoiu Nicolae. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 29 voturi “pentru”. 

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

28.02.2022, acesta fiind votat cu 29 de voturi „pentru”.  
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1. Președintele Consiliului Județean Gorj dă citire Referatului constatator nr. 

1/3712/03.03.2022 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al 

domnului Istrate Mihai și declararea locului său de consilier județean vacant; 

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia 

de consilier județean vacant. 

 

Avizul comisiei juridice și administrație publică  a fost favorabil. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. 

Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”.  

 

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre nr. 54/28.02.2022 

privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a 

managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură de interes 

județean înființate de Consiliul Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare 

a contestațiilor. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au  a fost favorabile. 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj a precizat ca desemnarea celor doi consilieri 

județeni se va face prin vot secret, solicitând propuneri în acest sens. Astfel dna. 

consilier județean Bordușanu Constantina-Anca l-a propus pe dl. consilier județean 

Negru Antonie-Marius, iar domnul consilier Rușet Ion l-a propus pe dl. consilier 

județean Ișfan Ion. Dl. consilier județean Negru Antonie-Marius îl propune pe dl. 

consilier județean Mărgineanu Constantin-Lucian. 

 

În urma exercitării votului secret s-au obținut următoarele rezultate: 

- Dl. consilier județean Mărgineanu Constantin Lucian – 23 voturi din 23 de voturi; 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. I a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. (domnul consilier județean Mărgineanu 

Constantin-Lucian nu a votat). 

- Art. II a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. (domnul consilier județean Mărgineanu 

Constantin-Lucian nu a votat). 

- Art. III a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. (domnul consilier județean Mărgineanu 

Constantin-Lucian nu a votat). 

 

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. (domnul consilier 

județean Mărgineanu Constantin-Lucian nu a votat). 

 

4. Se supune aprobării Consiliului Județean pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Judetean Gorj nr. 56/28.02.2022 privind desemnarea componenței nominale a 
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comisiei de concurs, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor la Concursul 

de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea 

și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au  a fost favorabile. 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj a precizat ca desemnarea celor doi consilieri 

județeni se va face prin vot secret, solicitând propuneri în acest sens. Astfel dna. 

consilier județean Bordușanu Constantina-Anca l-a propus pe dl. consilier județean 

Negru Antonie-Marius, iar domnul consilier Rușet Ion l-a propus pe dl. consilier 

județean Ișfan Ion. Dl. consilier județean Negru Antonie-Marius îl propune pe dl. 

consilier județean Mărgineanu Constantin-Lucian. 

 

În urma exercitării votului secret s-au obținut următoarele rezultate: 

- Dl. consilier județean Mărgineanu Constantin Lucian – 23 voturi din 23 de voturi; 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. I a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. (domnul consilier județean Mărgineanu 

Constantin-Lucian nu a votat). 

- Art. II a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. (domnul consilier județean Mărgineanu 

Constantin-Lucian nu a votat). 

- Art. III a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. (domnul consilier județean Mărgineanu 

Constantin-Lucian nu a votat). 

 

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. (domnul consilier 

județean Mărgineanu Constantin-Lucian nu a votat). 

5. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Protocolului de Colaborare între Județul Gorj prin Consiliul Județean și Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea 

realizării obiectivului de investiție ,,Varianta de ocolire Bălești”, respectiv Elaborare 

Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de 

Construire (P.A.C.) și obținere Autorizație de Construire (A.C.). 

 

Discuții:  

Domnul Președinte al Consiliului Județean Gorj Popescu Mihai-Cosmin a prezentat mai 

detaliat cele trei proiecte supuse aprobării la punctele 5, 6 și 7 de pe ordinea zi și a 

precizat că atât instituția noastră  cât și UAT – Bălești, UAT- Bumbești-Jiu și UAT-

Motru, au fost notificate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu privire 

la acordul de preluare a celor trei rute ocolitoare și să realizeze documentațiile în vederea 

realizării prin licitație a celor trei proiecte. În urma consultării  cu primarii celor trei 

UAT-uri, am hotărât să ne asumăm aceste proiecte. Întreaga sumă va fi alocată către 

bugetul Județului Gorj din bugetul european prin Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii – C.N.A.I.R. De asemenea exproprierile vor fi realizate de către 

C.N.A.I.R având în vedere contractele pe care le au în derulare cu firmele de specialitate. 

În continuare Președintele Consiliului Județean Gorj a supus aprobării cele trei proiecte 

pentru a fi semnate urgent cele trei protocoale. 
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Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”.  

- Art. 4 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”.  

 

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”.  

 

6. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Protocolului de Colaborare între Județul Gorj prin Consiliul Județean și Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea 

realizării obiectivului de investiție ,,Varianta de ocolire Bumbești Jiu”, respectiv 

Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația 

de Construire (P.A.C.) și obținere Autorizație de Construire (A.C.).. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”.  

- Art. 4 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”.  

 

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”.  

 

7. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Protocolului de Colaborare între Județul Gorj prin Consiliul Județean și Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R., în vederea 

realizării obiectivului de investiție ,,Varianta de ocolire Motru”, respectiv Elaborare 

Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de 

Construire (P.A.C.) și obținere Autorizație de Construire (A.C.).. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”.  

- Art. 4 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”.  

 

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”.  
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8. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

Discuții: Dl. consilier județean Rușeț Ion a intervenit precizând că nu consideră ca după 

10 zile de ultima modificare de Organigramă a SJU Județul Gorj, să se vină cu nouă 

modificare și că ar trebui să se discute cu conducerea SJU Județul Gorj pentru a evita 

astfel de situații.  

Domnul Președinte al Consiliului Județean Gorj Popescu Mihai-Cosmin a motivat că 

această modificare a fost solicitată personal datorită ieșii din starea de alertă, precum și 

transferului unor noi medici în unitățile sanitare. 

Dl. consilier județean Rușeț Ion a precizat că aceste aspecte nu au fost prezentate în 

cadrul comisiilor de specialitate. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Niculescu 

Bogdan, Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Niculescu 

Bogdan, Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”. Nu au votat următoarele persoane: Niculescu 

Bogdan, Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.  Nu au votat următoarele persoane: Niculescu 

Bogdan, Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”. Nu au votat 

următoarele persoane: Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel. 

 

9. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind declararea 

de interes public județean și de utilitate publică a terenului situat în comuna Bălești, 

aflat în administrarea Consiliului Județean Gorj, aferent obiectivului de investiție 

”Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru construirea Parcului Industrial Gorj – 

punct de lucru Bălești”. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

          În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.   

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. 

 

10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

modificarea 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, cu modificările și 

completările ulterioare. 

- Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.  
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           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Dl. consilier județean Grivei Gheorghe nu 

votează. Abțineri: Berca Eduard–Marius, Constantinescu Elena-Dana, Mitescu 

Gheorghe, Olaru Sergiu Mihail, Orzan Gheorghe, Păsărin, Ovidiu-Dragoș, Soare 

Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel. 

 

Discuții: Dl. consilier județean Olaru Sergiu-Mihail a intervenit precizând că acest 

proiect de hotărâre are un impact bugetar foarte mare și ar dori aceeași susținere din 

partea colegilor și pentru proiectele  îndreptate către societatea civilă. 

 

- Art. 2 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Dl. consilier județean Grivei Gheorghe nu 

votează. Abțineri: Berca Eduard–Marius, Constantinescu Elena-Dana, Mitescu 

Gheorghe, Olaru Sergiu Mihail, Orzan Gheorghe, Păsărin, Ovidiu-Dragoș, Soare 

Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel. 

 

- Art. 3 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Dl. consilier județean Grivei Gheorghe nu 

votează. Abțineri: Berca Eduard–Marius, Constantinescu Elena-Dana, Mitescu 

Gheorghe, Olaru Sergiu Mihail, Orzan Gheorghe, Păsărin, Ovidiu-Dragoș, Soare 

Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel. 

 

- Art. 4 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Dl. consilier județean Grivei Gheorghe nu 

votează. Abțineri: Berca Eduard–Marius, Constantinescu Elena-Dana, Mitescu 

Gheorghe, Olaru Sergiu Mihail, Orzan Gheorghe, Păsărin, Ovidiu-Dragoș, Soare 

Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 19 voturi “pentru”. Dl. consilier 

județean Grivei Gheorghe nu votează. Abțineri: Berca Eduard–Marius, Constantinescu 

Elena-Dana, Mitescu Gheorghe, Olaru Sergiu Mihail, Orzan Gheorghe, Păsărin, 

Ovidiu-Dragoș, Soare Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel. 

 

11. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre pentru 

modificarea  Organigramei,  Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj. 

 

Discuții: Dl. consilier județean Berca Eduard-Marius a întrebat cine a proiectat schema 

logică a Organigramei, dacă există un consultant extern în realizare acesteia. Domnul 

Președinte al Consiliului Județean Gorj Popescu Mihai-Cosmin a precizat că 

Organigrama a fost realizată de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și 

nu de către o societate consultantă. În continuare cesta a prezentat modificările propuse 

prin proiectul de hotărâre și justificarea acestora. Dl. consilier județean Berca Eduard-

Marius a întrebat dacă există circuit informațional în acest sens, președintele răspunzând 

afirmativ, ocazie cu care dl. consilier județean Berca Eduard-Marius a solicitat să i se 

comunice dacă se realizează audit de management privind circuitul informațional, acest 

lucru fiind confirmat de către Președintele Consiliului Județean Gorj care a precizat că 

auditul de management privind circuitul informațional se realizează în fiecare an. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 
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- Art. 1 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Dl. consilier județean Soare Claudiu-Gabriel, 

s-a abținut. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Dl. consilier județean Soare Claudiu-Gabriel, 

s-a abținut. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Dl. consilier județean Soare Claudiu-Gabriel, 

s-a abținut. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Dl. consilier județean Soare Claudiu-Gabriel, 

s-a abținut. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Dl. consilier județean Soare Claudiu-Gabriel, 

s-a abținut. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. Dl. consilier 

județean Soare Claudiu-Gabriel, s-a abținut. 

 

12. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul Proiect de hotărâre privind 

modificarea componenţei nominale a  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

- Art. 4 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”.  

 

 

Președintele  a declarat ședința ordinară închisă. 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

          PREȘEDINTE,                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Cosmin-Mihai Popescu                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Florescu Manuela 


