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MINUTA 

 

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj din data de 22.07.2020 

 

 

 Ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 22.07.2020 s-a desfășurat 

la ora 13:00, online, prin intermediul formularelor transmise de către aleșii locali în format 

electronic sau depuse la sediul Consiliului Județean Gorj. 

 

La lucrările ședinței au participat următoarele persoane:  

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

II. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE și 

DOMNUL MUJA NICOLAE. 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BORCAN MARIUS 

BUCĂLĂETE GHEORGHE  

CILIBIU NICOLAE 

COANĂ ION 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FÂRȚĂ DUMITRU 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MITESCU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 



 

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

Secretar General al Județului. 

 

            Nu au participat la ședință consilierii județeni Chircu Sorin-Constantin, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Hanu Dorin, Vasilescu Maria. 

 

 În contextul măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 

și având în vedere prevederile legale potrivit cărora autoritățile administrației publice locale vor 

lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct 

între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, modul de 

desfășurare a ședinței s-a stabilit să fie online, prin intermediul formularelor transmise de către 

aleșii locali în format electronic sau depuse la sediul Consiliului Județean Gorj. 

 

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

ședinței și nu au formulat obiecțiuni. 

 

Totodată, prin invitația de ședință nr. 9472/21.07.2020, consilierii județeni au fost invitați 

să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul 

ordinii de zi, în sistem electronic, până la data de 22.07.2020, ora 13:00, nefiind depuns niciun 

amendament în termenul stabilit.  

  În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 760 din data de 21.07.2020, a fost convocat 

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

 

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

pe anul 2020; 

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

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. 

 

  Doamna Gușiță Ramona-Giorgiana, analizând rapoartele de avizare ale Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Gorj, a adus la cunoștință Președintelui Consiliului Județean 

faptul că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil. 

 

  Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată astfel: 28 voturi „pentru”.  

    

            De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 138 alin (15) și art. 182 alin (4) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este 

supus aprobării Consiliului Județean procesul-verbal al ședinței din data de 15.07.2020, acesta 

fiind aprobat cu 28 voturi „pentru”.  

 

 

 



             Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2020 

 

             Adoptarea Proiectului de hotărâre. 

 

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

 

  Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

 Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

 

 

             Adoptarea Proiectului de hotărâre. 

 

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

 

 

 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 

 

  

 

 


