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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 15795/26.11.2020 

 

 

 

MINUTA 

 

Încheiată astăzi, 25.11.2020, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj. 

Se constată participarea a 33 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; 

- Constantinescu Elena-Dana; 

- 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; 

- Pavel Nelu; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Popescu Iulian-Vasile; 

- Prunariu Mihai-Octavian; 

- Rușeț Ion; 

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Ștefan Constantin; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tașcău Dorin-Dan; 

- Tănasie Cristinel; 

 

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

general al județului Gorj. 

 

 

V. Invitați: 
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- Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

- Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean; 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;  

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

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- Bajmatătă Cornel – director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții, infrastructură 

drumuri publice și transport public județean; 

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

administrative și achiziții publice; 

- Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

- 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. 1093 din data de 19.11.2020, 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetului local al 

Județului Gorj înregistrat la data de  31.12.2019; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj 

,,Alexandru Ștefulescu”; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 

Târgu-Jiu; 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ”Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență 

Târgu Jiu-locația str. Tudor Vladimirescu”; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 207 

din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor 

legate de proiect; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 

26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului 

”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România 
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Start Up Plus” - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 

8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie practicate de către 

operatorii de transport rutier, prestatori ai serviciului de transport public județean de 

persoane, în cadrul programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate, valabil până la 31.12.2021. 

Diverse.   

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încheierii contractului 

de vânzare-cumpărare având ca obiect activele evidențiate în patrimoniul debitorului 

Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA – în reorganizare judiciară, în urma 

adjudecării acestora de către UAT – Județul Gorj la licitația publică organizată de 

Consulting Company IPURL în data de 05.11.2020; 

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – 

Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu 

- Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj, destinate 

bunei desfășurări a activității acestei unități sanitare publice; 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului 

de fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ. 

 

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 32 voturi „pentru”, din care 27 voturi online și 5 voturi prin prezență 

fizică (Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-

Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Consilierul județean Ișfan Ion nu era conectat la 

aplicația electornică la momentul votului.  

  

 De asemenea, se propune suplimentarea ordinii de zi cu proietele de hotărâri de la 

punctul „Diverse”, propunerea fiind aprobată cu 32 voturi „pentru”, din care 27 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică (Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, Călinoiu 

Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Consilierul județean 

Ișfan Ion nu era conectat la aplicația electornică la momentul votului.  

 

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 20.11.2020, 

acesta fiind aprobat cu 32 voturi „pentru”. Consilierul județean Ișfan Ion nu era conectat 

la aplicația electornică la momentul votului. 

 

 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, se fac precizări cu privire la aleșii locali care nu vor participa la dezbaterea și 

la votarea anumitor proiecte de hotărâri, după cum urmează: Bucălăete Gheorghe – pct. 

1 și 11, Soare Claudiu Gabriel – pct. 4, 7, 8, 12, Niculescu Bogdan – 4, 7, 8, 12, Popa 

Valentin - 4, 7, 8, 12, Popescu Iulian-Vasile – punctul 9, Călinoiu Ion – punctul 13. 
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1. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind modificarea 

repartizării excedentului bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data 

de  31.12.2019 

 

          Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”, din care 26 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Consilierul 

județean Ișfan Ion nu era conectat la aplicația electornică la momentul votului. Nu a 

votat consilierul județean Bucălăete Gheorghe. 

 

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”, din care 27 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Consilierul 

județean Ișfan Ion nu era conectat la aplicația electornică la momentul votului.  

 

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - 

comuna Runcu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”, din care 26 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Consilierul 

județean Ișfan Ion nu era conectat la aplicația electornică la momentul votului. S-a 

abținut de la vot consilierul județean Rușeț Ion. 

 

4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  
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- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”, din care 23 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Consilierul 

județean Ișfan Ion nu era conectat la aplicația electornică la momentul votului. S-a 

abținut de la vot consilierul județean Rușeț Ion. Nu au votat consilierii județeni 

Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel. 

 

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

Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”, din care 26 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Consilierul 

județean Ișfan Ion nu era conectat la aplicația electornică la momentul votului. S-a 

abținut de la vot consilierul județean Rușeț Ion. 

 

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

Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului 

Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”, din care 26 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Consilierul 

județean Ișfan Ion nu era conectat la aplicația electornică la momentul votului. S-a 

abținut de la vot consilierul județean Rușeț Ion. 

 

7. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitarea 

energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu-locația str. Tudor 

Vladimirescu” 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”, din care 23 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Consilierul 

județean Ișfan Ion nu era conectat la aplicația electornică la momentul votului. S-a 
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abținut de la vot consilierul județean Rușeț Ion. Nu au votat consilierii județeni 

Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel. 

 

8. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea 

proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – 

locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”, din care 24 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Consilierul 

județean Ișfan Ion nu era conectat la aplicația electornică la momentul votului. Nu au 

votat consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel. 

 

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

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea 

participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU 

EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” - 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”, din care 26 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Consilierul 

județean Ișfan Ion nu era conectat la aplicația electornică la momentul votului. S-a 

abținut de la vot consilierul județean Rușeț Ion. 

 

10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

tarifelor de călătorie practicate de către operatorii de transport rutier, prestatori ai 

serviciului de transport public județean de persoane, în cadrul programului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2021 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

           

          Observații:  

Domnul Iulian-Vasile Popescu, consilier județean: Domnule Președinte, aș dori să 

știu care au fost tarifele inițiale de la care s-a plecat și un alt aspect despre care voiam 

să discutăm este cel legat de o sesizare a unui profesor de la un liceu referitoare la un 

operator de transport, MARMIR SRL, care nu acceptă transportul elevilor pe cursa 

Târgu-Jiu-Peștișani-Topești- Mănăstirea Tismana, probabil din motive că decontarea 
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durează mai mult și este un lucru nedrept ca acești copii să nu poată beneficia de 

decontarea transportului, și de aceea cred că ar fi bine să fie puse presiuni pe operatorii 

economici care fac acest lucru, mai ales că am înțeles că acest aspect nu este singular, 

iar copiii trebuie să beneficieze de gratuitatea transportului. 

Domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președinte: Vă voi suna după ședință, deoarece, din 

cauza conexiunii slabe la internet, nu am înțeles exact numele operatorului și vom 

vedea cum putem rezolva această problemă.  

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”, din care 27 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Consilierul 

județean Ișfan Ion nu era conectat la aplicația electornică la momentul votului.  

 

S-a conectat la aplicația electronică consilierul județean Ișfan Ion. 

 

11. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind stabilirea 

unor măsuri în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare având ca 

obiect activele evidențiate în patrimoniul debitorului Întreprinderea de Drumuri și 

Poduri Gorj SA – în reorganizare judiciară, în urma adjudecării acestora de către 

UAT – Județul Gorj la licitația publică organizată de Consulting Company IPURL 

în data de 05.11.2020 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”, din care 27 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Nu a votat 

consilierul județean Bucălăete Gheorghe. 

 

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

din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-

contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile 

achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj, destinate bunei desfășurări a 

activității acestei unități sanitare publice 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”, din care 25 voturi 

online și 5 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Călinoiu Ion, Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Nu au votat 

consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel. 
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13. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate pentru PROIECTUL 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ 

ÎN JUDEȚUL GORJ. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

           Observații:  

Domnul Iulian-Vasile Popescu, consilier județean: Domnule Președinte, ne-ați putea 

oferi mai multe detalii despre acest proiect de hotărâre? 

Domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președinte: Proiectul propus continua investitiile 

derulate prin programul POS Mediu, reprezentand un pas important in procesul de 

reabilitare si extindere a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare a 

Operatorului Regional S.C. APAREGIO GORJ S.A. Astfel, investitiile propuse se 

incadreaza in obiectivele Master Planului pentru sectorul de apa si apa uzata din judetul 

Gorj, cu actualizarile ulterioare si vizeaza dezvoltarea serviciilor, continuand procesul 

de conformare cu directivele relevante demarat in cadrul POS Mediu 2007 – 2013. 

 

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

 

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 de voturi “pentru”, din care 28 de 

voturi online și 4 voturi prin prezență fizică ((Nichifor Gheorghe, Rujan-Ion Cristinel, 

Bordușanu Constantina-Anca, Drăghescu Aurel-Dragoș). Nu a votat consilierul 

județean 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 


