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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr.  16879/07.10.2022 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 28.09.2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj. 

            Se constată participarea a 32 de membri ai Consiliului Județean, respectiv: 

 

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

- Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Tașcău Dorin-Dan (prin 

mijloace electronice); 

II. Consilierii județeni: 

- Bălan Radu; 

- Berca Eduard-Marius (prin mijloace electronice); 

- Bordușanu Constantina-Anca; 

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Constantinescu Elena-Dana (prin mijloace electronice); 

- Davițoiu Nicolae (prin mijloace electronice); 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe (prin mijloace electronice); 

- Drăgoi Ionuț;  

- Grivei Gheorghe; 

- Hanu Dorin; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Olaru Sergiu-Mihail (prin mijloace electronice); 

- Orzan Gheorghe; 

- Pavel Nelu (prin mijloace electronice); 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Șerban Vasilica; 

- Șoșoi Dumitru-Daniel; 

- Șuță Denisa-Zenobia (prin mijloace electronice); 

- Tănasie Cristinel; 

- Tudor Antoniu (prin mijloace electronice); 

- Vasilescu Maria (prin mijloace electronice). 

 

III. A participat, potrivit legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretar general al 

județului. 

 

IV. Nu a participat la ședință dl. consilier județean Niculescu Bogdan. 
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V. Invitați:   

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

achiziții publice și patrimoniu; 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

publice și transport public județean; 

-Dl. Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, 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; 

-Dna Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 

de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

unităților sanitare preluate; 

-Dl. Popescu Ovidiu – consilier, Cabinet Președinte; 

-Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

-Dl. Pavel Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

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

administrative, achiziții publice și patrimoniu; 

-Dl. Bratu Alexandru-Ciprian – manager, Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși”; 

-Dl. Porumbel Gheorghe - director, Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului” Târgu-

Jiu; 

-Dl. Popa Luis - Direcția Județeană de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția 

Animalelor Gorj. 

 

Ședința este condusă de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-

Mihai, care supune aprobării următoarea ordine de zi, în conformitate cu prevederile 

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 1054 din 22.09.2022: 

 

1. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în primul semestru al anului 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unui program sportiv organizat de către 

Asociația Județeană de Fotbal Gorj; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 

2022; 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie 

,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj; 

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

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în 

Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu - Jiu; 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Gorj; 
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9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul județelor pe anul 2022 alocate în cadrul Programului pentru școli al României, 

aferente anului școlar 2022 – 2023; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 29 din 

26.02.2021 privind stabilirea componenței nominale, precum și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a 

Județului Gorj. 

Diverse. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA 

NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” şi a cheltuielilor aferente acestuia; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării în anul 2022 a cotizației anuale și a plății 

acesteia pentru Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „ACASĂ la 

BRÂNCUȘI”, ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat 

– membru fondator; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție ,,Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, 

locația din str. Progresului nr.18”; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 

21.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii 

Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, finanțat în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul 

Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică 

și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a 

clădirilor publice. 

 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 32 de voturi “pentru”.  

Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 32 de voturi “pentru”.  

A fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 14.09.2022, acesta 

fiind votat cu 32 de voturi „pentru”.  

1. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în primul semestru al anului 2022; 

 

Dl. Rușeț Ion, consilier județean și Președinte ATOP Gorj precizează că a fost pus la dispoziție 

consilierilor județeni raportul pe care Autoritatea de Ordine Publică Gorj este obligată să îl 

prezinte trimestrial și conține informații publice nesecrete referitoare la activitatea poliției, 

conduita polițiștilor și indicatori statistici. Rugămintea ATOP către dl. Președinte este aceea de 

a face tot posibilul ca ceea ce s-a stabilit în primul trimestru al acestui an cu privire la sprijinirea 

unităților și subunităților de politie cu materialele care au fost aprobate, să fie îndeplinită în 

acest trimestru IV. 

Dl. Președinte menționează că se vor aloca fondurile necesare în vederea derulării procedurii 

de achiziție pentru aparatura necesară desfășurării în bune condiții a activității poliției, precum 

și a ISU Gorj. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unui program sportiv organizat de către 

Asociația Județeană de Fotbal Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Dl. consilier județean Rușeț Ion menționează că a făcut o observație și în cadrul ședinței 

Comisiei juridice, spunând că nu este împotriva acestui proiect, dar este necesar ca în momentul 

încheierii contractului, să existe o persoană responsabilă care să urmărească cheltuirea sumei 

acordate, suma fiind considerabilă. 

Dl. Președinte Popescu Cosmin-Mihai precizează că este de acord cu cele menționate și că 

niciodată nu ar fi supus aprobării autorității deliberative un proiect de hotărâre care nu a fost 

urmărit ulterior aprobării. Cu siguranță, se vor urmări cheltuielile efectuate din fondurile 

publice, deoarece și Consiliul Județean Gorj este verificat de Curtea de Conturi, negăsindu-se 

niciodată nereguli. 

 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 32 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 

2022 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 28 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au votat dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Drăgoi Ionuț-Dinu, dl. Soare Claudiu-

Gabriel și dl. Popa Valentin. 

 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie 

,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți” 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 32 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 32 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 30 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au participat la dezbatere și la vot consilierii județeni Bucălăete Gheorghe și Berca 

Eduard-Marius. 
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7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în 

Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu - Jiu; 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Se desemnează comisia de monitorizare a procedurii de vot secret cu următoarea componență: 

dl. Popescu Constantin, dl. Drăgoi Ionuț-Dinu și dl. Ratcu Vasile, consilieri județeni. 

 

În vederea desemnării reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de Administraţie 

al Palatului Copiilor Târgu – Jiu, este propus dl. Davițoiu Nicolae. 

 

Propunerile fiind supuse votului secret, reiese: 

 

- Dl. Davițoiu Nicolae – 22 voturi ”pentru” și 0 voturi „contra”. 

 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu a votat dl. consilier județean Davițoiu Nicolae. 

 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În vederea desemnării reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație 

al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, este propus dl. Călinoiu Ion. 

 

Propunerile fiind supuse votului secret, reiese: 

 

- Dl. Călinoiu Ion – 22 voturi ”pentru” și 0 voturi „contra”. 

 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu a votat dl. consilier județean Călinoiu Ion. 

 

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul județelor pe anul 2022 alocate în cadrul Programului pentru școli al României, 

aferente anului școlar 2022 – 2023 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. S-a deconectat de la aplicația electronică dl. Tașcău-Dorin-Dan. 
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10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 29 din 

26.02.2021 privind stabilirea componenței nominale, precum și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a 

Județului Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. S-a deconectat de la aplicația electronică dl. Tașcău-Dorin-Dan. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA 

NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” şi a cheltuielilor aferente acestuia 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. S-a deconectat de la aplicația electronică dl. Tașcău-Dorin-Dan. 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării în anul 2022 a cotizației anuale și a plății 

acesteia pentru Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „ACASĂ la 

BRÂNCUȘI”, ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat 

– membru fondator 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. S-a deconectat de la aplicația electronică dl. Tașcău-Dorin-Dan. 

 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 29 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au participat la dezbatere și la vot consilierii județeni Soare Claudiu-Gabriel și 

Popa Valentin. 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție ,,Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, 

locația din str. Progresului nr.18”; 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Dl. consilier județean Soare Claudiu-Gabriel face o observație referitoare la faptul că atât 

Spitalul Județean de pe Strada Tudor Vladimirescu, cât și Consiliul Județean trec printr-o 

experiență neplăcută prin desfășurarea priectelor de reabilitare termo-energetică și a extinderii 

UPU. S-a plecat cu stângul de la început, pentru că nu au fost în dezbaterea colectivului 

spitalului multe lucruri care ar fi trebuit discutate. De curând, abia s-a scăpat de praful din 

spital, pentru că s-au oprit lucrările, este frig în interiorul unității spitalicești și nu există o 

separare, după 9 luni de desfășurarea a proiectelor, între locul unde se lucrează și locul unde se 

desfășoară actul medical, activitatea medicală fiind perturbată. 
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Dl. Președinte menționează că s-a discutat de multe ori despre aceste probleme, împreună cu 

personalul medical și cei doi executanți, dar, din păcate, ca la orice lucrări de reabilitare de 

acest gen există și dezavantaje. Voi veni din nou la fața locului și vom vedea cum putem 

gestiona lucrurile. 

 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 29 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au participat la dezbatere și la vot consilierii județeni Soare Claudiu-Gabriel și 

Popa Valentin. 

 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 

21.04.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii 

Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, finanțat în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul 

Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și 

reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a 

clădirilor publice 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 29 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”. Nu au participat la dezbatere și la vot consilierii județeni Soare Claudiu-Gabriel și 

Popa Valentin. 

 

Dl. Președinte a declarat ședința ordinară închisă. 

 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

                 Întocmit, 

     Consilier juridic, 

Dina Ramona Giorgiana 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE,                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Cosmin-Mihai Popescu                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 


