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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr.  20690/06.12.2022 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat azi, 28.11.2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj. 

            Se constată participarea a 33 de membri ai Consiliului Județean, respectiv: 

 

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

II. Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Tașcău Dorin-Dan; 

III. Consilierii județeni: 

- Bălan Radu; 

- Berca Eduard-Marius (prin mijloace electronice); 

- Bordușanu Constantina-Anca; 

- Bucălăete Gheorghe; 

- Călinoiu Ion; 

- Constantinescu Elena-Dana; 

- Davițoiu Nicolae (prin mijloace electronice); 

- Davițoiu-Leșu Gheorghe; 

- Drăgoi Ionuț;  

- Grivei Gheorghe; 

- Hanu Dorin (prin mijloace electronice); 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Niculescu Bogdan (prin mijloace electronice); 

- Olaru Sergiu-Mihail; 

- Orzan Gheorghe; 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion (prin mijloace electronice); 

- Soare Claudiu-Gabriel (prin mijloace electronice); 

- Șerban Vasilica; 

- Șoșoi Dumitru-Daniel; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tănasie Cristinel; 

- Tudor Antoniu (prin mijloace electronice); 

- Vasilescu Maria. 

 

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

județului. 
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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; 

-Dna. Blidea Mihaela – 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. 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. Vienescu Dumitru – manager, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu;  

-Dl. Prunariu Mihai-Octavian – Președinte, Asociația Județeană de Fotbal Gorj; 

-Reprezentanți Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

-Reprezentanți mass-media. 

 

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. 1202 din 22.11.2022: 

 

1. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social ,,Rețeaua de asistenți maternali 

profesioniști” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

și modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective în vederea pregătirii 

Concursului de proiecte de management la Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;  

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului 

Judeţean de Urgență Târgu-Jiu; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT - Județul 

Gorj în evidența patrimonial - contabilă a Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 

Vladimirescu” - Runcu a unor bunuri mobile - mijloace fixe achiziționate din bugetul 

propriu general al Județului Gorj; 

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

2022; 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj 

de la Curtișoara “ Elena Udriște - Nicolae Vînătoriu ”  secției arhitecturii populare 

gorjenești de la Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;  

8. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în primele 9 luni ale anului 2022. 

 

Diverse. 

 

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această 

destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2022; 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești a Spitalului Județean de Urgență  Târgu Jiu”,  finanțat în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, 

Componenta: 12. Sănătate, Investiţia: I.1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitaliceşti, Investiţia specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de 

proiecte MS-0013. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 33 de voturi “pentru”.  

Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 33 de voturi “pentru”.  

A fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 23.11.2022, acesta 

fiind votat cu 33 de voturi „pentru”.  

Înainte de a începe dezbaterea materialelor de pe ordinea de zi a ședinței, domnul Președinte îl 

invită pe domnul Prunariu Mihai-Octavian, Președinte AJF Gorj, să prezinte situația proiectului 

de hotărâre privind aprobarea finanțării unui program sportiv organizat de către Asociația 

Județeană de Fotbal Gorj, pe care plenul Consiliului Județean l-a aprobat în urmă cu două luni. 

Dl. Prunariu Mihai-Octavian menționează că proiectul de 90.000 de lei este în desfășurare; s-

au achiziționat materiale și echipament sportiv, care vor merge la toate echipele de fotbal din 

structura Asociației. Totodată, tot din acest parteneriat, săptămâna viitoare, selecționatele 

județene D și E, vor merge într-un mini cantonament la Isverna, unde vor avea meciuri cu 

selecționatele similare ale Județului Mehedinți. S-au mai achiziționat cupe, diplome, medalii. 

De asemenea, dl. Prunariu Mihai-Octavian îi înmânează domnului Președinte al Consiliului 

Județean o plachetă distinctivă, iar domnului Călinoiu Ion, fost Președinte al CJ Gorj, îi 

dăruiește, cu ocazia aniversării zilei de naștere, o minge, replică a acelora cu care se joacă 

actualul campionat mondial de fotbal, mingi care vor merge către toate echipele de fotbal din 

județ. 

 

1. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social ,,Rețeaua de asistenți maternali 

profesioniști” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

și modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective în vederea pregătirii 

Concursului de proiecte de management la Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului 

Judeţean de Urgență Târgu-Jiu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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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 Niculescu Bogdan, Soare 

Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. 

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

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

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

Eduard-Marius. 

 

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT - Județul 

Gorj în evidența patrimonial - contabilă a Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 

Vladimirescu” - Runcu a unor bunuri mobile - mijloace fixe achiziționate din bugetul 

propriu general al 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”. Nu au participat la dezbatere și la vot consilierii județeni Bucălăete Gheorghe și Berca 

Eduard-Marius. 

 

6. 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, 27 voturi “pentru”, 0 voturi              

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

Berca Eduard-Marius, Drăgoi Ionuț-Dinu, Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel și Popa 

Valentin. 

 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj 

de la Curtișoara “ Elena Udriște - Nicolae Vînătoriu ”  secției arhitecturii populare 

gorjenești de la Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” 

 

Domnul Președinte propune, cu acordul inițiatorilor Grivei Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Bucălăete Gheorghe, Mărgineanu Constantin-Lucian, Mitescu 

Gheorghe, Ișfan Ion și Drăgoi Ionuț-Dinu, scoaterea proiectului de pe ordinea de zi, pentru a 

solicita un punct de vedere al ADR Sud-Vest Oltenia, având în vedere că pentru acest obiectiv 

s-a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului regional de dezvoltare. 

 

Propunerea pentru scoaterea proiectului de pe ordinea de zi a fost aprobată cu 33 de voturi 

“pentru”, 0 voturi “contra”.  

 

8. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc în primele 9 luni ale anului 2022 

 

Nu au fost observații. 

 

 



5 
 

 

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această 

destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2022 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi              

“contra”.  

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești a Spitalului Județean de Urgență  Târgu Jiu”,  finanțat în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, 

Componenta: 12. Sănătate, Investiţia: I.1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitaliceşti, Investiţia specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de 

proiecte MS-0013 

 

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 Niculescu Bogdan, Soare 

Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. 

            

           Dl Vicepreședinte Nichifor Gheorghe invită consilierii județeni să participe la manifestările 

dedicate zilei de 1 Decembrie. 

 

Dl. 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, 

Dina Ramona Giorgiana 

 

 


