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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. 9987/2021 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 28.06.2021, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Gorj 

 

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

 

 

I. Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Tașcău Dorin-

Dan. 

II. 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 – a participat la ședință prin mijloace electronice; 

- Hortopan Alexandru-Liviu; 

- Istrate Mihai – a participat la ședință prin mijloace electronice; 

- Ișfan Ion – a participat la ședință prin mijloace electronice; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian – a participat la ședință prin mijloace electronice; 

- Mitescu Gheorghe; 

- Negru Antonie-Marius; 

- Niculescu Bogdan – a participat la ședință prin mijloace electronice; 

- Orzan Gheorghe; 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Rușeț Ion; 

- Ștefan Constantin  

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Șuță Denisa-Zenobia – a participat la ședință prin mijloace electronice; 

- Tănasie Cristinel. 
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III. A participat, potrivit legii, doamna Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretar 

general al județului. 

 

IV. Au absentat următorii membri ai Consiliului Județean Gorj: 

- Dl. Popescu Cosmin-Mihai, Președintele Consiliului Județean Gorj; 

- Dl. Prunariu Mihai-Octavian, consilier județean. 

  

V. Invitați: 

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

administrative și achiziții publice; 

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

drumuri publice și transport public județean; 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

- Dl. Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean; 

- Dna. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse-umane, managementul funcției 

publice și al unităților sanitare preluate; 

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

administrative și achiziții publice; 

- Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

- Dl. Vienescu Dumitru – manager, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

- Reprezentant Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu. 

 

Ședința s-a desfășurat în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu 

respectarea măsurilor obligatorii de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2. 

 

Secretarul general al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, a anunțat că, 

având în vedere absența Președintelui Consiliului Județean Gorj, devin incidente 

dispozițiile art. 181 și art. 192 din Codul administrativ și a invitat consilierii județeni 

să desemneze prin vot secret, cu majoritate absolută, vicepreședintele Consiliului 

Județean care va conduce ședința.  

Pentru numărarea voturilor au fost desemnați prin votul în unanimitate al autorității 

deliberative următorii consilieri județeni: dl. Negru Antonie-Marius (PSD), dl. Orzan 

Gheorghe (PNL) și dl. Rușeț Ion (PMP). 

În urma votului exprimat, a fost desemnat dl. Tașcău Dorin-Dan, vicepreședinte al 

Consiliului Județean, pentru conducerea ședinței, cu 19 voturi “pentru”. Consilierii 

județeni care au participat la ședință prin mijloace electronice nu au votat. 

 

Dl. Dorin-Dan Tașcău, Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj: Având în 

vedere că este îndeplinită condiția privind cvorumul de ședință, respectiv participă 30 

de membri ai Consiliului Județean Gorj, din care 6, prin mijloace electronice (Hanu 

Dorin, Istrate Mihai, Ișfan Ion, Mărgineanu Constantin-Lucian, Niculescu Bogdan și 

Șuță Denisa-Zenobia), vă supun aprobării următoarea ordine de zi, în conformitate cu 

prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 758 din data de 

22.06.2021: 
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1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de 

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

Târgu Jiu; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării Ansamblului Artistic Profesionist 

,,Doina Gorjului” Târgu Jiu în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu; 

3. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a județului 

Gorj, ediția 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 74/2020; 

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

pe anul 2021; 

5. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ 

Teritoriale – comuna Crasna; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea unui traseu din Programul de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 

31.12.2021; 

7. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 

31.12.2021, precum și pentru aprobarea tarifelor de călătorie, aferente operării 

serviciului. 

 

Dl. Grivei Gheorghe, consilier județean: Proiectele inițiate de mine și colegii mei, 

referitoare la desemnarea consilierilor județeni care vor exercita calitatea de membri 

ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, precum și pentru stabilirea 

indemnizației membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, nu se regăsesc 

pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, deși ar fi trebuit să existe. 

Dna. Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretarul general al județului: Am 

rugat-o personal pe colega mea, Ramona Gușită, să vă contacteze telefonic, să vă 

întrebe dacă intenționați să reintroduceți cele două proiecte privind ATOP-ul pe 

ordinea de zi a ședinței de astăzi și am înțeles că nu doriți acest lucru. În cazul în care 

vă răzgândeați, aveați posibilitatea să optați pentru introducerea acestora la punctul 

„Diverse”.  

Dl. Grivei Gheorghe, consilier județean: Legea este lege și trebuie respectată, 

indiferent de discuțiile pe care le avem neoficial, fiind datoria dumneavoastră să 

reintroduceți aceste proiecte pe ordinea de zi. Dacă nu v-am solicitat în scris intenția 

de a le retrage, ele trebuiau reintroduse. 

Dna. Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretarul general al județului: Codul 

administrativ nu specifică acest lucru. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi “pentru”. Au votat “contra” 

următorii consilieri județeni: Berca Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, 

Grivei Gheorghe, Hortopan Alexandru-Liviu, Mitescu Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Popescu Constantin, Soare Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-

Zenobia, Tănasie Cristinel. 

 

Dl. Dorin-Dan Tașcău, Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj: Vă supun 

aprobării suplimentarea ordinii de zi cu: 
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8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de 

specialitate  al Consiliului Județean Gorj; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de Arte 

,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu; 

10. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a 

comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a 

unor funcții de conducere vacante de şef de secţie și șef de serviciu din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

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

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

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

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de 

transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la 

documentele de interes public, a activității Consiliului Județean Gorj și a comisiilor 

de specialitate; 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al UAT- 

Județul Gorj în domeniul public al Județului Gorj; 

15. Raport privind sumele acordate în anul 2020 cu titlu de cotizație Asociațiilor de 

Dezvoltare Intercomunitară și Asociațiilor Nonprofit constituite în baza Legii OG 

nr. 26/2000. 

Dl. Rușeț Ion, consilier județean: Multe proiectele de hotărâri au fost transmise târziu 

din vina aparatului și rog secretarul județului și președintele să aibă mai multă grijă, 

cum se suplimentează ordinea de zi, mai ales că sunt materiale care necesită o atenție 

deosebită înainte de a fi aprobate și nu este posibil acest lucru în aceste condiții. 

Dna. Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretarul general al județului: Am 

rugămintea să scoateți din discuție aparatul de specialitate, funcționarii publici și 

personalul contractual își exercită atribuțiile așa cum prevede legea; în ce privește 

suplimentarea ordinii de zi cu proiecte de hotărâri, aceasta se poate face oricând atâta 

vreme cât Codul administrativ nu prevede un termen până la care proiectele să fie 

inițiate și transmise consilierilor; singura condiție este ca acestea să fie până la ședință 

însoțite de rapoartele de specialitate și de avizele comisiilor. 

Dl. Rușeț Ion, consilier județean: E inacceptabil să suplimentați ordinea de zi cu 

proiecte care vin în timpul comisiilor. Cum suplimentați ordinea de zi, printr-o nouă 

dispoziție? 

Dna. Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretarul general al județului: Noi nu 

suplimentăm ordinea de zi, ci dumneavoastră, autoritatea deliberativă, prin vot; 

președintele face doar o propunere, ca și în cazul ordinii de zi prevăzute în dispoziția 

de convocare: prin dispoziție nu se stabilește ordinea de zi, ci doar se propune, iar 

autoritatea deliberativă o aprobă sau nu. 

 

Dl. Dorin-Dan Tașcău, Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, a supus 

aprobării suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu 18 voturi “pentru”. Au 

votat “contra” următorii consilieri județeni: Berca Eduard-Marius, Constantinescu 

Elena-Dana, Grivei Gheorghe, Hortopan Alexandru-Liviu, Mitescu Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Popescu Constantin, Soare Claudiu-Gabriel, Șuță 

Denisa-Zenobia, Tănasie Cristinel. Dl. Rușeț Ion, consilier județean, s-a abținut. 
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Dl. Dorin-Dan Tașcău, Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj: vă supun 

aprobării procesul-verbal al ședinței din data de 28.05.2021.  

Procesul-verbal a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

 

În conformitate cu prevederile art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii județeni Niculescu 

Bogdan, Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel au anunțat că nu participă la 

dezbaterea și la adoptarea proiectelor aflate la pct. 4, 10 și 12 de pe ordinea de zi. 

 

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

Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului 

Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu; 

 

Dl. Grivei Gheorghe, consilier județean, a anunțat că grupul consilierilor PNL nu 

participă la votarea proiectelor aflate la pct. 1 și 2 de pe ordinea de zi, manifestându-și 

intenția de a părăsi sala de ședință. 

Dl. Dorin-Dan Tașcău, Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, a constatat că 

cele două proiecte nu întrunesc majoritatea necesară, de două treimi din numărul 

consilierilor județeni în funcție, în vederea adoptării.  

 

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

Monografiei economico-militare a județului Gorj, ediția 2020, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 74/2020 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a abținut.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a abținut. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a abținut. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a 

abținut. 

 

4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.  

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate cu prevederile art. 228 din 

Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare 

Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului. Dl. Rușeț Ion 

s-a abținut. 
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- Art. 2 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate cu prevederile art. 228 din 

Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare 

Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului. Dl. Rușeț Ion 

s-a abținut. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate cu prevederile art. 228 din 

Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare 

Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului. Dl. Rușeț Ion 

s-a abținut. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate cu prevederile art. 228 din 

Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare 

Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului. Dl. Rușeț Ion 

s-a abținut. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate cu prevederile art. 228 din 

Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare 

Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului. Dl. Rușeț Ion 

s-a abținut. 

- Art. 6 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate cu prevederile art. 228 din 

Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare 

Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului. Dl. Rușeț Ion 

s-a abținut. 

- Art. 7 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate cu prevederile art. 228 din 

Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare 

Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului. Dl. Rușeț Ion 

s-a abținut. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate 

cu prevederile art. 228 din Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, 

Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea 

proiectului. Dl. Rușeț Ion s-a abținut. 

 

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

Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Crasna 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.  

 

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

unui traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că: 

  

- Art. 1 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. 

 

7. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru atribuirea 

directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, 

pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021, precum și pentru aprobarea 

tarifelor de călătorie, aferente operării serviciului 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dna. Șuță Denisa-Zenobia s-a abținut. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dna. Șuță Denisa-Zenobia s-a abținut. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dna. Șuță Denisa-Zenobia s-a abținut. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dna. Șuță Denisa-Zenobia s-a abținut. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dna. Șuță Denisa-Zenobia s-a abținut. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Dna. Șuță Denisa-

Zenobia s-a abținut. 

 

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

Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj 

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a abținut.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a abținut. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a abținut. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a abținut. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a 

abținut. 

 

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

Statului de funcții al Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu 

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a abținut.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a abținut. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a abținut. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a abținut. 
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- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Dl. Rușeț Ion s-a 

abținut. 

 

10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru constituirea 

comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la 

concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de şef de 

secţie și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 

 

Dl. Rușeț Ion, consilier județean: Nu este posibil ca în cazul acestui proiect 

competența de soluționare a eventualelor contestații cu privire la rezultatul concursurilor 

să revină tot comisiilor de concurs/examinare. 

Dna. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse-umane, managementul 

funcției publice și al unităților sanitare preluate: Așa este reglementat prin Ordinul 

ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006. 

Dl. Dorin-Dan Tașcău, Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj: Există norme 

legale care stabilesc acest lucru. 

Dl. Rușeț Ion, consilier județean: Domnule vicepreședinte, dacă nu scrie în norme, nu 

înseamnă că nu trebuie să existe comisii pentru soluționarea contestațiilor, ci trebuie să 

aplicăm dreptul comun atunci când procedura nu e reglementată. Înseamnă că angajații 

din Consiliul Județean nu cunosc aceste lucruri. 

Dna. Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretarul general al județului: Înțeleg 

că faceți referire la dreptul comun, deci actul normativ care reglementează această 

procedură conține dispoziții speciale care ar deroga de la cele generale, dar în dreptul 

comun sunt dispoziții care nu contravin celor speciale și pe care noi le încălcăm. Vă rog 

să ne indicați dispoziția din dreptul comun pe care noi o încălcăm! 

Dl. Rușeț Ion, consilier județean: Voi mai discuta despre acest lucru, nu vreau să intru 

acum în polemici. 

 

În vederea constituirii comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a 

contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante 

de şef de secţie și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, 

se fac următoarele propuneri din partea consiliului județean: 

 

Secția Chirurgie Generală I – șef secție – Bucălăete Gheorghe; 

Secția Oftalmologie – șef secție – Istrate Mihai; 

Secția ORL – șef secție – Drăghescu Dragoș; 

Secția Recuperare Medicală Fizică și Balneologie – șef secție – Mărgineanu Lucian; 

Secția Neurologie – șef secție – Giorgi Gabriel; 

Secția A.T.I. I – șef secție – Ișfan Ion; 

Secția A.T.I. II – șef secție – Bordușanu Constantina-Anca; 

Secția Endocrinologie – șef secție – Ștefan Constantin; 

Serviciul Medicină Legală– șef serviciu – Negru Antonie-Marius; 

Serviciul Anatomie Patologică– șef serviciu – Călinoiu Ion. 
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Pentru numărarea voturilor au fost desemnați prin votul în unanimitate al autorității 

deliberative următorii consilieri județeni: dl. Negru Antonie-Marius (PSD), dl. Orzan 

Gheorghe (PNL) și dl. Rușeț Ion (PMP). 

 

În urma votului secret exprimat, s-a constatat că proiectul nu întrunește majoritatea 

necesară în vederea adoptării. 

 

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

Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

            

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. 

 

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

Organigramei și Statului de funcții ale 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:  

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate cu prevederile art. 228 din 

Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare 

Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului. Dl. Rușeț Ion 

s-a abținut. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate cu prevederile art. 228 din 

Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare 

Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului. Dl. Rușeț Ion 

s-a abținut. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate cu prevederile art. 228 din 

Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare 

Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului. Dl. Rușeț Ion 

s-a abținut. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate cu prevederile art. 228 din 

Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare 

Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului. Dl. Rușeț Ion 

s-a abținut. 
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- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”.  În conformitate 

cu prevederile art. 228 din Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, 

Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea 

proiectului. Dl. Rușeț Ion s-a abținut. 

 

13. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a 

gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public, a activității 

Consiliului Județean Gorj și a comisiilor de specialitate 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

- Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. 

 

 

14. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind trecerea unui 

imobil din domeniul privat al UAT- Județul Gorj în domeniul public al Județului Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, s-a constatat că proiectul de hotărâre 

nu a întrunit majoritatea cerută de lege, de jumătate plus unu din numărul consilierilor 

județeni prezenți, în vederea adoptării, având în vedere că au fost exprimate 13 voturi 

“pentru” și 14 voturi “contra” (Berca Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, 

Grivei Gheorghe, Hortopan Alexandru-Liviu, Mitescu Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Popescu Constantin, Soare Claudiu-Gabriel, Șuță Denisa-

Zenobia, Tănasie Cristinel, Rușeț Ion, Davițoiu-Leșu Gheorghe și Davițoiu Nicolae).  

S-au deconectat de la aplicația electronică: Niculescu Bogdan, Mărgineanu Lucian-

Constantin și Ișfan Ion. 

 

15. Raport privind sumele acordate în anul 2020 cu titlu de cotizație Asociațiilor de 

Dezvoltare Intercomunitară și Asociațiilor Nonprofit constituite în baza Legii OG nr. 

26/2000. 

 

Dl. Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Raportul este parțial satisfăcător. La 

unele asociații este prezentat detaliat, însă celelalte prezintă ceea ce ar trebui să facă și 

nu ceea ce au făcut. As dori sa vedem o justificare la cați bani s-au strâns în afară de 

cotizații si cum s-au cheltuit și care au fost rezultatele.  

Dl. Dorin-Dan Tașcău, Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj: Vă vom pune 

la dispoziție cele solicitate. 
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DIVERSE: 

 

Dl. Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Aș dori ca pe viitor să ne transmiteți 

varianta finală a proiectelor de hotărâri, atât pe grupul de WhatsApp al Consiliului 

Județean, cât și pe adresele de e-mail, pentru a avea acces la materiale mai ușor.  

 

 

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

 

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 

 

 

 


