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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 15699/25.11.2020 

 

 

 

MINUTA 

 

Încheiată astăzi, 20.11.2020, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj. 

 

Se constată participarea a 30 de membri ai Consiliului Județean, respectiv: 

 

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

II. Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Rujan Ion-

Cristinel; 

III. Consilierii județeni: 

- Berca Eduard-Marius; 

- Bordușanu Constantina-Anca; 

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Davițoiu Nicolae; 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe; 

- Drăghescu Aurel-Dragoș; 

- Giorgi Gabriel-Giorgian; 

- Grivei Gheorghe; 

- Hanu Dorin; 

- Hortopan Alexandru-Liviu; 

- Iacobescu Marcel-Petrică; 

- Istrate Mihai; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian; 

- Mitescu Gheorghe; 

- Negru Antonie-Marius; 

- Niculescu Bogdan; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Popescu Iulian-Vasile; 

- Prunariu Mihai-Octavian; 

- Rușeț Ion; 

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Ștefan Constantin; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tănasie Cristinel; 

 

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

general al județului Gorj. 

V. Nu au participat la ședință consilierii județeni Constantinescu Elena-Dana, Pavel Nelu 

și Tașcău Dorin-Dan.  
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VI. Invitați: 

- Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;  

- Gușiță Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

- Pavel Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

În contextul măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2, s-a stabilit ca ședința să se desfășoare online, conform Procedurii aprobate prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020. 

 

Consilierilor județeni li s-a prezentat propunerea cu privire la modul de desfășurare a 

ședinței și nu au formulat obiecțiuni. 

 

Astfel, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1092 din data de 19.11.2020, 

Consiliul Județean a fost convocat în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe 

anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106 

din 28.08.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare 

a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor 

Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, propus spre finanțare prin 

intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa prioritară 

9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, 

Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 . 

 

Lucrările ședinței au fost conduse de Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. 

Cosmin-Mihai Popescu. 

 S-a supus aprobării Consiliului Județean ordinea de zi a ședinței extraordinare, aceasta 

fiind aprobată cu 29 voturi „pentru”, din care 26 voturi online și 3 voturi prin prezență 

fizică (Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, Călinoiu Ion). Consilierii județeni 

Bordușanu Constantina-Anca și Prunariu Mihai-Octavian nu erau conectați la aplicația 

electornică la momentul votului.  

 

 S-a supus aprobării Consiliului Județean procesul-verbal al ședinței ordinare din data 

de 06.11.2020, aceasta fiind aprobat cu 29 voturi „pentru”, din care 26 voturi online și 

3 voturi prin prezență fizică (Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, Călinoiu Ion). 

Consilierul județean Prunariu Mihai-Octavian nu a fost conectat la aplicația electornică 

la momentul votului.  

 

  Ulterior, s-a conectat la aplicația electronică domnul consilier județean Prunariu Mihai-

Octavian. 
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Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Observații: 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Domnule Președinte, aș avea 

o observație legată de modalitatea de lucru la comisii privind acest proiect și anume: 

proiectul de hotărâre a fost trimis astăzi pe e-mail, la ora 09.15, într-o primă formă, iar 

la 09:44, într-o formă finală, însă la Comisia pentru sănătate avizul pentru acest proiect 

s-a solicitat și s-a dat aseară, când materialul nu exista încă. Am cerut lămuriri 

referitoare la acest lucru și mi s-a transmis de cei din comisie că am posibilitatea să cer 

informații celor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean, dar cred că persoana 

care mi-a răspuns astfel nu cunoaște Regulamentul de organizare și funcționare al CJ 

și nici Codul administrativ. Cu toate acestea, unii membrii ai comisiei și-au dat avizul 

aseară, astfel, în semn de protest, am refuzat să particip la dezbaterea și la votul acestui 

proiect de hotărâre, la Comisia pentru sănătate, și menționez că voi proceda la fel pe 

viitor, dacă se va repeta situația. 

Domnul Niculescu Bogdan, consilier județean: Avizul Comisiei pentru sănătate și 

asistență socială a fost dat astăzi, la ora 12:00, prin mijloacele electronice convenite cu 

dumneavoastră, iar aseară au votat doar trei membri ai comisiei. 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Domnule Președinte de 

comisie, cei trei membri au majoritatea și prin avizul de aseară se presupune că se știa 

despre conținutul acestui proiect, unde l-ați studiat, la partid, pentru că celelalte partide 

din consiliul județean nu l-au avut? 

Doamna Bordușanu Constantina-Anca, consilier județean: Domnule Iacobescu, în 

această dimineață am cerut încă o dată, în jurul orei 11:00, avizul pentru aceste proiecte 

și dumneavoastră nu ați dorit să reacționați în niciun fel, am avut o discuție și cu domnul 

doctor Soare, pe care l-am rugat să vă întrebe dacă participați la această comisie, dar 

nu doresc să intru în polemică. Eu am cerut avizul încă o dată în această dimineață. 

 

Se face precizarea că nu vor vota la proiectul de hotărâre menționat consilierii județeni 

Iacobescu Marcel-Petrică, Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel și Popa 

Valentin, pentru a nu intra sub incidența prevederilor art. 228 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la 

conflictul de interese. 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu cu 26 voturi “pentru”, din care 23 

voturi online și 3 voturi prin prezență fizică (Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion). Nu au votat consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-

Gabriel și Popa Valentin. 
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Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106 din 28.08.2020 privind 

aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, 

Județul Gorj”, cod SMIS 140366, propus spre finanțare prin intermediul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa prioritară 9 - 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, 

Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 . 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu cu 30 voturi “pentru”, din care 27 

voturi online și 3 voturi prin prezență fizică (Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion).  

 

Ordinea de zi a fost epuizată și domnul președinte a declarat ședința ordinară închisă. 

 

Drept care s-a încheiat prezenta minută.  

 

 

         PREȘEDINTE,                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Întocmit, 

Consilier juridic, 

Gușiță Ramona Giorgiana 


