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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr.           /  

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 15.06.2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare, prin mijloace 

electronice, a Consiliului Județean Gorj. 

            Se constată participarea a 30 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 (prin mijloace electronice); 

- Berca Eduard-Marius (prin mijloace electronice); 

- Bordușanu Constantina-Anca (prin mijloace electronice); 

- Bucălăete Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Călinoiu Ion (prin mijloace electronice); 

- Constantinescu Elena-Dana (prin mijloace electronice); 

- Davițoiu Nicolae (prin mijloace electronice); 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Grivei Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Hanu Dorin (prin mijloace electronice); 

- Ișfan Ion (prin mijloace electronice); 

- Mărgineanu Constantin-Lucian (prin mijloace electronice);  

- Mitescu Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Niculescu Bogdan (prin mijloace electronice); 

- Olaru Sergiu-Mihail (prin mijloace electronice); 

- Orzan Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Pavel Nelu (prin mijloace electronice); 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș (prin mijloace electronice);; 

- Popa Valentin (prin mijloace electronice); 

- Popescu Constantin (prin mijloace electronice); 

- Ratcu Vasile (prin mijloace electronice); 

- Rușeț Ion ( prin mijoace electronice); 

- Șuță Denisa-Zenobia (prin mijloace electronice);;  

- Șoșoi Dumitru-Daniel (prin mijloace electronice); 

- Tănasie Cristinel (prin mijloace electronice); 

- Tudor Antoniu (prin mijloace electronice); 

- Vasilescu Maria (prin mijloace electronice). 

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

județului. 

 

V. Invitați:   

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

administrative, achiziții publice și patrimoniu; 

-  Dna. Florescu Manuela – consilier, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative  
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   achiziții publice și patrimoniu; 

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

 

 

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. 764 din 10.06.2022: 

 

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

județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 12 din 

31.01.2022 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2022. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 30 voturi “pentru”.  

De asemenea, a fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței din data de 30.05.2022, acesta 

fiind votat cu 30 de voturi „pentru”. 

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

județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant. 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai a dat citire Referatului 

constatator nr. 1/9344/ 06.06.2022 cu privire la demisia domnului Giorgi Gabriel Giorgian din 

calitatea de consilier județean 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 30 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.   

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 20 voturi “pentru”, 10 voturi              

“contra” (Berca Eduard–Marius, Constantinescu Elena-Dana,  Mitescu Gheorghe, Olaru Sergiu 

Mihail, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Popescu Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, 

Tănasie Cristinel, Davițoiu Nicolae).  

 

 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 12 din 

31.01.2022 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2022. 

 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 27 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  Domnii Rușet Ion și Davițoiu Nicolae s-au abținut. Doamna Bordușanu Anca-

Ștefania nu a participat la dezbatere și nu au votat.  

 

Dl. consilier Olaru a votat “pentru” cu următoarea observație:  

“ Procedura prin care se alocă bani pe ultima sută de metri este cam forțată și dovedește încă o 

dată că dacă președintele sau grupul PSD are un interes, se poate”. 

 

 

Președintele  a declarat ședința extraordinară închisă. 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

  

 

       PREȘEDINTE,                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Cosmin-Mihai Popescu                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

            Întocmit, 

Florescu Manuela 


