
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 1534/04.02.2020 

PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi, 22.01.2020, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean 

Gorj, la care participă: 

 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 

II. VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR 

GHEORGHE. 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

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 

NEAȚĂ GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

POPA VALENTIN 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

 

De asemenea, a participat, conform legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, 

Secretar General al Județului. 

Din partea Instituției Prefectului a fost prezent la ședință domnul Rujan Ion-Cristinel, 

Prefect. 

 



IV. INVITAŢI: 

1. Ungureanu Victoria - director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

2. Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

3. Liliana Florescu – șef serviciu, Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea 

serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

4. Gușită Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

5. Despina Grofu – consilier, Direcția managementul proiectelor și relații externe; 

6. Reprezentanți ai mass-media locală.    

 

Au lipsit motivat de la ședință domnul Vicepreședinte Muja Nicolae și consilierii județeni 

Andrei Vasile-Liviu, Banța Victor și Tașcău Dorin-Dan. 

 

Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu 

Cosmin-Mihai. 

 

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Borcan Marius, 

Prunariu Mihai-Octavian și Pavel Nelu. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 55 din data de 17.01.2020, a fost convocat 

Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 

2020 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 

din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

aferentă estimărilor pentru anii 2021, 2022 și 2023 și a sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2020 şi 

estimările pe anii 2021-2023; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1069/23.12.2019 a 

Președintelui Consiliului Județean Gorj emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

3. Diverse. 

 

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

  

            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 16.12.2019, acesta fiind aprobat cu 29 de voturi „pentru”.  

 

 

   



Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2020 

comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 

2021, 2022 și 2023 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023  

 

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  

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare 

regională – aviz favorabil. 

 

           Observații: 

          Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Domnule Președinte, am 

constatat din nou că primăriile PNL au zero lei alocați pentru cheltuielile privind drumurile 

comunale și județene.  

          De asemenea, pentru echilibrarea bugetelor locale, din 20 de primării liberale, au primit 

sume doar patru. Mai țin să precizez că din totalul de 70 de unități administrativ-teritoriale din 

județul Gorj, din primăriile unde sunt primari PSD, doar una a primit zero lei, în speță Mătăsari. 

Poate ne explicați și nouă care au fost criteriile în baza cărora au fost acordați acești bani, 

deoarece toate primăriile au proiecte în derulare și nu ar trebui să invocați acest motiv. 

Repartizarea acestor sume trebuie făcută ținând cont de necesitățile primăriilor și nu în funcție 

de apartenența politică.  

          Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Așa cum am explicat și în ședința 

comisiilor de specialitate, la împărțirea acestor sume au avut prioritate asigurarea cofinanțării 

pentru proiectele aflate în derulare, pentru anul 2020, a cofinanțării pentru fondurile naționale și 

fondurile externe nerambursabile, dar și finanțare primăriilor care introduc rețele de gaze. 

Suma pe care avut-o de împărțit celor 70 de localități din județ a fost infimă, față de anul trecut: 

27 de milioane de lei, față de 28 de milioane 600 de mii de lei. În aceste condiții, decizia a fost 

de a nu aloca bani pentru nicio investiție nouă. Excepție a fost comuna Padeș, căreia i-au fost 

alocate fonduri pentru modernizarea monumentului lui Tudor Vladimirescu, având în vedere că, 

în 2021, se împlinesc 200 de ani de la Revoluția din 1821, dar și pentru construcția unui cămin 

cultural nou. Toți edilii din județ, inclusiv Marcel Romanescu, au fost consultați în scris înainte 

să fie împărțite sumele din cotele defalcate din TVA și impozitul pe venit.  

 

 

 

 



           Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

          Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 21 de 

voturi „pentru” și 8 abțineri (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță 

Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Dragu 

Ion). 

         Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 21 de 

voturi „pentru” și 8 abțineri (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță 

Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Dragu 

Ion). 

         Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 21 de 

voturi „pentru” și 8 abțineri (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță 

Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Dragu 

Ion). 

         Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 21 de 

voturi „pentru” și 8 abțineri (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță 

Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Dragu 

Ion). 

         Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 21 de 

voturi „pentru” și 8 abțineri (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță 

Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Dragu 

Ion). 

         Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 21 de 

voturi „pentru” și 8 abțineri (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță 

Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Dragu 

Ion). 

 

         Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 21 de 

voturi „pentru” și 8 abțineri (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță 

Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Dragu 

Ion). 

         Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 21 de 

voturi „pentru” și 8 abțineri (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță 

Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Dragu 

Ion). 

         Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, rezultatul a fost următorul: 21 de 

voturi „pentru” și 8 abțineri (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-Constantin, Șuță 

Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Dragu 

Ion). 

            Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a votat după cum 

urmează: 21 de voturi „pentru” și 8 abțineri (Orzan Gheorghe, Tănasie Cristinel, Chircu Sorin-

Constantin, Șuță Denisa-Zenobia, Iacobescu Marcel-Petrică, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Dragu Ion). 

 

 

 



Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1069/23.12.2019 a 

Președintelui Consiliului Județean Gorj emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

 

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 Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

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”).            

            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

 

Domnul Popescu Cosmin-Mihai, președinte: Ședința ordinară va avea loc în data de 

31 ianuarie. Vă mulțumesc! 

 

În completarea prezentului proces-verbal atașăm înregistrarea audio-video a ședinței 

ordinare. 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

  

         PREȘEDINTE,                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier juridic, 

Gușiță Ramona Giorgiana 



 

  

 


