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Încheiat azi, 29.01.2021, 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. 

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

Dan. 

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; 

- Istrate Mihai; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian; 

- Mitescu Gheorghe; 

- Negru Antonie-Marius; 

- Niculescu Bogdan; 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Popescu Iulian-Vasile; 

- Prunariu Mihai-Octavian; 

- Rușeț Ion; 

- Ștefan Constantin; 

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tănasie Cristinel. 

 

IV. A participat, potrivit atribuțiilor de serviciu, domnul Marcău Costel, director executiv 

în cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice. 



 

V. Invitați: 

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

și al unităților sanitare preluate; 

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

publice și transport public județean; 

- Răus Daniel – arhitect șef, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența 

patrimoniului și protecția mediului; 

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

administrative și achiziții publice; 

- Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

- Baiu Nicu – director, Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu; 

- Popa Luis-Ionuț – director, Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a 

Activităților de Salubrizare Gorj. 

 

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. 

Astfel, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 396 din data de 22.01.2021, 

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

 

1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea a doi consilieri județeni  în vederea 

constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului Gorj, pentru anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale pentru personalul contractual din unitățile sanitare publice 

al căror management a fost transferat Consiliului Județean Gorj; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Județean de Gestionare 

a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ 

special din judeţul Gorj pentru anul şcolar 2021-2022; 

5. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale Unităților Administrativ 

Teritoriale  - municipiul Târgu Jiu, orașul Novaci, orașul  Rovinari, orașul Turceni 

și orașul Țicleni; 

6. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ 

Teritoriale - comuna  Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănești, Bălești, Bâlteni, 

Ciuperceni, Dănești, Dragotești, Drăguțești,Fărcășești, Godinești, Ionești, Licurici, 

Mușetești, Peștișani, Polovragi, Prigoria, Roșia de Amaradia, Runcu, Săcelu, 

Săulești și Vladimir; 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a unui 

contract de delegarea gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 78/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 



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

– Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj a bunurilor mobile (dotări și echipamente) 

rezultate din implementarea proiectului „EXTINDERE CAPACITATE, PRIN 

AMENAJARE ŞI MODERNIZARE  ETAJ III LA COMPLEXUL DE 

RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU ADULŢI 

„BÎLTENI” - JUDEŢUL GORJ”; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Comisiei Tehnice 

de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj, stabilite prin Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 35/27.02.2017, cu modificările și completările 

ulterioare; 

10. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 195/18.12.2020 pentru 

modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu. 

Diverse. 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de 

evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de 

cultură de interes județean înființate de Consiliul Judeţean Gorj, precum și a 

comisiilor de soluționare a contestațiilor; 

12. Proiect de hotărâre  privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a unui 

contract de delegarea gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 78/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor 

cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019-2023, 

pentru anul 2020; 

14. Depunerea jurământului de către domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, supleant al cărui 

mandat a fost validat prin Încheierea nr. 1/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj – 

Secția I Civilă în dosarul nr. 189/95/2021. 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 

din 28.10.2020 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj; 

16. Informare privind Planul Teritorial pentru Tranziție Justă. 

 

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 ordinare, aceasta fiind 

aprobată cu 30 voturi „pentru”. Domnul Davițoiu Nicolae nu a fost în sală la momentul 

votului, iar domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș nu a votat, pentru că nu depusese încă 

jurământul pentru funcția de consilier județean.  

  

 De asemenea, s-a supus aprobării suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâri 

de la punctul „Diverse”, aceasta fiind aprobată cu 30 voturi „pentru”. Domnul Davițoiu 

Nicolae nu a fost în sală la momentul votului, iar domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș nu a 

votat, pentru că nu depusese încă jurământul pentru funcția de consilier județean. 

 



 Se propune schimbarea ordinii de zi, respectiv punctul 14 care să devină punctul 1 și 

punctul 15 care să devină punctul 2. În urma supunerii la vot, au rezultat 30 voturi 

„pentru”. Domnul Davițoiu Nicolae nu a fost în sală la momentul votului, iar domnul 

Păsărin Ovidiu-Dragoș nu a votat, pentru că nu depusese încă jurământul pentru funcția 

de consilier județean. 

 

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 18.01.2021, 

acesta fiind aprobat cu 30 voturi „pentru”.  

 

1. Depunerea jurământului de către domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, supleant al cărui 

mandat a fost validat prin Încheierea nr. 1/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj – 

Secția I Civilă în dosarul nr. 189/95/2021 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 

din 28.10.2020 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Art. I a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. A votat „împotrivă” domnul Prunariu Mihai-

Octavian, iar domnul Davițoiu Nicolae și domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș nu au fost în 

sală la momentul votului. 

- Art. II a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. A votat „împotrivă” domnul Prunariu Mihai-

Octavian, iar domnul Davițoiu Nicolae și domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș nu au fost în 

sală la momentul votului. 

- Art. III a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. A votat „împotrivă” domnul Prunariu 

Mihai-Octavian, iar domnul Davițoiu Nicolae și domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș nu au 

fost în sală la momentul votului. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. A votat „împotrivă” 

domnul Prunariu Mihai-Octavian, iar domnul Davițoiu Nicolae și domnul Păsărin 

Ovidiu-Dragoș nu au fost în sală la momentul votului. 

 

Observație: Domnul consilier județean Prunariu Octavian-Mihai menționează că a 

votat „împotrivă”, pentru că votul referitor la persoane trebuie să fie cu vot secret. 

 

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

a doi consilieri județeni  în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al județului Gorj, pentru anul 2020 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

 

 



În vederea desemnării, prin vot secret, a consilierilor județeni ce vor face parte din 

Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 

al județului Gorj, se fac propuneri pentru membrii Comisiei de gestionare a procedurii 

de votare, după cum urmează: 

- Grupul PSD îi nominalizează pe domnul Negru Antonie-Marius; 

- Grupul PNL îi nominalizează pe domnul Berca Eduard-Marius, 

- Grupul PMP îi nominalizează pe domnul Rușeț Ion; 

- Grupul ProRomânia îi nominalizează pe domnul Prunariu Mihai-Octavian. 

 

De asemenea, pentru Comisia de evaluare se fac următoarele propuneri: 

- Consilierul județean Giorgi Gabriel-Giorgian o nominalizează pe doamna Bordușanu 

Constantina-Anca; 

- Consilierul județean Prunariu Mihai-Octavian îl nominalizează pe domnul Ișfan Ion. 

 

În urma votului secret, Comisia de gestionare a procedurii de votare constată următorul 

rezultat:  

      -    Bordușanu Constantina-Anca – 28 voturi „pentru” și 1 împotrivă”. 

      -    Ișfan Ion -  28  voturi „pentru” și 1 împotrivă”.  

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Bordușanu 

Constantina-Anca și Ișfan Ion, iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-

Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Bordușanu 

Constantina-Anca și Ișfan Ion, iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-

Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Bordușanu 

Constantina-Anca și Ișfan Ion, iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-

Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Bordușanu 

Constantina-Anca și Ișfan Ion, iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-

Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

- Art. 5 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Bordușanu 

Constantina-Anca și Ișfan Ion, iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-

Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat 

consilierii județeni Bordușanu Constantina-Anca și Ișfan Ion, iar consilierii județeni 

Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la 

momentul votului. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul 

contractual din unitățile sanitare publice al căror management a fost transferat 

Consiliului Județean Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile, Președintele Comisiei de buget-

finanțe, domnul Călinoiu Ion, menționând că avizul comisiei este unul favorabil, dar cu 

următorul amendament: introducerea la criteriile de evaluare a unui punct referitor la 

gradul de satisfacție a pacienților față de serviciile medicale oferite de spital. 

Observație:  

Domnul consilier județean Soare Claudiu-Gabriel specifică că acesta nu poate fi un 

criteriu de evaluare, deoarece aceste formulare de satisfacție a pacienților sunt anonime. 

Amendamentul este supus la vot și aprobat cu 27 voturi „pentru”. O abținere – domnul 

Rușeț Ion, domnul Soare Claudiu-Gabriel nu a votat, iar consilierii județeni Davițoiu 

Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul 

votului. 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Au existat 2 abțineri  - consilierii județeni 

Rușeț Ion și Soare Claudiu-Gabriel, iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Au existat 2 abțineri  - consilierii județeni 

Rușeț Ion și Soare Claudiu-Gabriel, iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Au existat 2 abțineri  - consilierii județeni 

Rușeț Ion și Soare Claudiu-Gabriel, iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 4 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Au existat 2 abțineri  - consilierii județeni 

Rușeț Ion și Soare Claudiu-Gabriel, iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”. Au existat 2 

abțineri  - consilierii județeni Rușeț Ion și Soare Claudiu-Gabriel, iar consilierii județeni 

Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la 

momentul votului. 

 

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

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Observații:  

- Domnul consilier județean Prunariu Mihai-Octavian menționează că a citit cu atenție 

Regulamentul supus aprobării și a constatat că există un paragraf în care se specifică 

faptul că directorul Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de 

Salubrizare Gorj poate fi schimbat prin hotărâre a Consiliului Județean, nefiind de acord 



cu acest lucru și motivând că, potrivit Codului muncii, numai ordonatorul de credite, 

respectiv Președintele Consiliului Județean, poate face aceste schimbări, directorul fiind 

personal contractual angajat prin concurs, iar prevederea din Regulament contravine 

legislației în vigoare. 

- Doamna Slivilescu Lidia, sef serviciu, Serviciul resurse-umane, managementul funcției 

publice și al unităților sanitare preluate, precizează că prevederea este din Codul 

administrativ și că această competență privind propunerea de a numi și elibera din 

funcții conducătorii serviciilor publice de interes județean revine Consiliului Județean, 

în condițiile legii. 

- Domnul consilier județean Berca Eduard-Marius menționează că își retrage 

amendamentul depus la Consiliul Județean, în urmă cu o zi, cu rugămintea ca, de fiecare 

dată când se solicită, să se pună la dispoziția consilierilor documente comparative 

corecte. 

- Domnul consilier județean Ruseț Ion precizează că atunci când se modifică 

Organigrama și Statul de funcții ar trebui să existe toate informațiile; din raportul de 

specialitate nu reiese ce funcții au fost, câte au fost în Organigramă, ce funcții s-au 

schimbat, cum s-au schimbat, dacă s-au transformat, dacă sunt funcții noi. În cazul în 

care prin acest proiect de hotărâre se modifica doar Regulamentul, era corect materialul, 

dar atunci când se modifică și Organigrama, și Statul de funcții și nu se specifică detaliat 

despre ce schimbări este vorba, lucrurile nu sunt făcute corespunzător, drept pentru care 

se solicită aparatului de specialitate să întocmească pe viitor rapoarte de specialitate 

clare.  

- Doamna Slivilescu Lidia, sef serviciu, Serviciul resurse-umane, managementul funcției 

publice și al unităților sanitare preluate, răspunde că în acest proiect nu sunt modificări 

de funcții, sau de număr de posturi, singura modificare, care este și precizată în raportul 

de specialitate, se referă la desființarea celor două structuri la nivel de compartiment, 

din cadrul celor două servicii.  

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

 

- Art. I a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Au existat un vot „împotrivă” (domnul 

Prunariu Mihai-Octavian) și o abținere  (domnul consilier județean Rușeț), iar consilierii 

județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală 

la momentul votului.  

- Art. II a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Au existat un vot „împotrivă” (domnul 

Prunariu Mihai-Octavian) și o abținere  (domnul consilier județean Rușeț), iar consilierii 

județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală 

la momentul votului.  

- Art. III a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Au existat un vot „împotrivă” (domnul 

Prunariu Mihai-Octavian) și o abținere  (domnul consilier județean Rușeț), iar consilierii 

județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală 

la momentul votului.  

- Art. IV a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Au existat un vot „împotrivă” (domnul 

Prunariu Mihai-Octavian) și o abținere  (domnul consilier județean Rușeț), iar consilierii 

județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală 

la momentul votului. 

- Art. V a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Au existat un vot „împotrivă” (domnul 

Prunariu Mihai-Octavian) și o abținere  (domnul consilier județean Rușeț), iar consilierii 

județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală 

la momentul votului. 

 



- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”. Au existat un vot 

„împotrivă” (domnul Prunariu Mihai-Octavian) și o abținere  (domnul consilier județean 

Rușeț), iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan 

Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

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

organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj pentru anul şcolar 

2021-2022 

 

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 28 voturi “pentru”. A existat un vot „împotrivă” (domnul Ișfan 

Ion), iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan 

Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. A existat un vot „împotrivă”( domnul Ișfan 

Ion), iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan 

Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. A existat un vot „împotrivă” (domnul Ișfan 

Ion), iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan 

Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. A existat un vot 

„împotrivă” (domnul Ișfan Ion), iar consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

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

Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetele  locale ale Unităților Administrativ Teritoriale  - municipiul Târgu Jiu, 

orașul Novaci, orașul  Rovinari, orașul Turceni și orașul Țicleni 

 

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”. Consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Consilierii județeni 

Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la 

momentul votului. 

 

 

 



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

Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale - comuna  Aninoasa, Arcani, 

Baia de Fier, Bălănești, Bălești, Bărbătești, Bâlteni, Ciuperceni, Dănești, Dragotești, 

Drăguțești, Fărcășești, Godinești,  Hurezani,  Ionești, Jupânești, Lelești,  Licurici,  

Mătăsari,  Mușetești, Peștișani, Polovragi, Prigoria, Roșia de Amaradia, Runcu, 

Săcelu, Săulești,  Scoarța,  Telești, Țânțăreni  și Vladimir 

 

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”. Consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Consilierii județeni 

Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la 

momentul votului. 

 

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

directă, prin măsuri de urgenţă, a unui contract de delegarea gestiunii serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru un traseu din 

Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul 

Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/2012, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 

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”. Consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

- Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

- Art. 4 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. Consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Consilierii județeni 

Davițoiu Nicolae, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la 

momentul votului. 

 

 

 



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

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

contabilă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a 

bunurilor mobile (dotări și echipamente) rezultate din implementarea proiectului 

„EXTINDERE CAPACITATE, PRIN AMENAJARE ŞI MODERNIZARE  ETAJ III 

LA COMPLEXUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ 

PENTRU ADULŢI „BÎLTENI” - JUDEŢUL 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”. Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș 

și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș 

și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș 

și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 4 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș 

și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 5 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș 

și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

 

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

Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

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

componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

a județului Gorj, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

35/27.02.2017, cu modificările și completările ulterioare 

 

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”. Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș 

și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș 

și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”. Consilierii județeni Păsărin Ovidiu-Dragoș 

și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

 

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

Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

 

 



12. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 195/18.12.2020 pentru 

modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu 

 

La Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 195/18.12.2020 pentru modificarea 

Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor 

Vladimirescu” - comuna Runcu, se face următoarea rectificare, în cuprinsul Anexei nr. 

2 la poziția nr. 122 din Statul de funcții, în sensul redactării corecte a denumirii funcției 

contractuale de execuție și a specialității studiilor, astfel: 

      -  la poziția nr. 122 din Anexa nr. 2 - Statul de funcții, în loc de ,,psiholog 

clinician debutant, specialitatea psihologie”, se va citi ,,psiholog stagiar, specialitatea 

psihologie clinică”. 

Observații:  

Domnul Rușeț Ion menționează următoarele: Domnule Președinte, suntem la a III-a 

ședință ordinară și deja suntem puși în situația de a îndrepta două greșeli materiale. La 

o altă ședință am îndreptat o eroare materială din cauză că nu s-au numărat corect 

voturile și nu este o problemă, dar aici discutăm despre funcții și văd o palmă și pentru 

Comisia juridică care a dat un aviz favorabil, însă nu cred că noi, membrii comisiei, ar 

trebui ca, atunci când avem o modificare de Stat de funcții, să verificăm dacă funcția 

respectivă există ca denumire. Consider că aparatul de specialitate, atunci când 

întocmește raportul de specialitate, trebui să facă această verificare cu mai multă atenție.  

 

13. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind desemnarea 

componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat 

la nivelul instituțiilor publice de cultură de interes județean înființate de Consiliul 

Judeţean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Domnul Președinte invită consilierii județeni să facă propuneri pentru comisiile de 

evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură de 

interes județean înființate de Consiliul Judeţean Gorj, precum și pentru comisiile de 

soluționare a contestațiilor, desemnarea acestora în comisii fiind supusă procedurii 

votului secret. 

 

Mențiune: Pe perioada derulării votului secret, domnul Vicepreședinte Tașcău Dorin-

Dan dă citire Informării privind Planul Teritorial pentru Tranziție Justă. 

 

- În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul Ansamblului 

Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, este propus în Comisia de evaluare 

domnul consilier județean Drăghescu Aurel-Dragos. 

 

În urma votului secret, Comisia de gestionare a procedurii de votare, alcătuită din 

consilierii județeni Rușeț Ion, Negru Antonie-Marius, Berca Eduard-Marius și Prunariu 

Mihai-Octavian, constată următoarele: 



Voturi valabil exprimate - 27, voturi „pentru” - 27, voturi „împotrivă” – 0. 

 

- În Comisia de soluţionare a contestaţiilor este propusă doamna consilier județean 

Bordușanu Constantina-Anca.  

             

În urma votului secret, se constată următoarele: 

Voturi valabil exprimate - 27, voturi „pentru” - 26, voturi „împotrivă” – 1. 

 

- În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, este propus 

în Comisia de evaluare domnul consilier județean Davițoiu Nicolae. 

 

În urma votului secret, se constată următoarele: 

Voturi valabil exprimate - 27, voturi „pentru” - 26, voturi „împotrivă” – 1. 

 

- În Comisia de soluţionare a contestaţiilor este propus domnul consilier județean 

Davițoiu-Leșu Gheorghe.  

             

În urma votului secret, se constată următoarele: 

Voturi valabil exprimate - 27, voturi „pentru” - 26, voturi „împotrivă” – 1. 

 

- În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul Școlii Populare 

de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, este propusă în Comisia de evaluare 

doamna consilier județean Bordușanu Constantina-Anca. 

             

În urma votului secret, se constată următoarele: 

Voturi valabil exprimate - 27, voturi „pentru” - 27, voturi „împotrivă” – 0. 

 

- În Comisia de soluţionare a contestaţiilor este propus domnul consilier județean 

Drăghescu Aurel-Dragos. 

 

În urma votului secret, se constată următoarele: 

Voturi valabil exprimate - 27, voturi „pentru” - 27, voturi „împotrivă” – 0. 

 

- În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul Bibliotecii 

Județene ,,Christian Tell” Gorj, sunt propuși în Comisia de evaluare următorii 

consilier județean: domnul Grivei Gheorghe și domnul Davițoiu-Leșu Gheorghe. 

             

În urma votului secret, se constată următoarele: 

Pentru domnul Grivei Gheorghe - voturi valabil exprimate - 25, voturi „pentru” - 22, 

voturi „împotrivă” – 3. 

Pentru domnul Davițoiu-Leșu Gheorghe - voturi valabil exprimate - 25, voturi 

„pentru” - 3, voturi „împotrivă” – 22. 

 

- În Comisia de soluţionare a contestaţiilor este propus domnul consilier județean 

Ișfan Ion 
             

În urma votului secret, se constată următoarele: 

Voturi valabil exprimate - 25, voturi „pentru” - 21, voturi „împotrivă” – 4. 

 

- În vederea evaluării managementului exercitat în anul 2020 la nivelul Muzeului 

Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, este propus în Comisia de evaluare domnul 

consilier județean Hortopan Alexandru-Liviu. 



             

În urma votului secret, se constată următoarele: 

Voturi valabil exprimate - 25, voturi „pentru” - 25, voturi „împotrivă” – 0. 

 

- În Comisia de soluţionare a contestaţiilor este desemnată doamna consilier județean 

Constantinescu Elena-Dana:  

             

În urma votului secret, se constată următoarele: 

Voturi valabil exprimate - 25, voturi „pentru” - 25, voturi „împotrivă” – 0. 

 

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Nu au votat consilieri județeni Drăghescu 

Aurel-Dragoș, Bordușanu Constantina-Anca, Davițoiu Nicolae, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe, Ișfan Ion, Hortopan Alexandru-Liviu și Constantinescu 

Elena-Dana. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Nu au votat consilieri județeni Drăghescu 

Aurel-Dragoș, Bordușanu Constantina-Anca, Davițoiu Nicolae, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe, Ișfan Ion, Hortopan Alexandru-Liviu și Constantinescu 

Elena-Dana. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Nu au votat consilieri județeni Drăghescu 

Aurel-Dragoș, Bordușanu Constantina-Anca, Davițoiu Nicolae, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe, Ișfan Ion, Hortopan Alexandru-Liviu și Constantinescu 

Elena-Dana. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 4 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Nu au votat consilieri județeni Drăghescu 

Aurel-Dragoș, Bordușanu Constantina-Anca, Davițoiu Nicolae, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe, Ișfan Ion, Hortopan Alexandru-Liviu și Constantinescu 

Elena-Dana. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 5 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Nu au votat consilieri județeni Drăghescu 

Aurel-Dragoș, Bordușanu Constantina-Anca, Davițoiu Nicolae, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe, Ișfan Ion, Hortopan Alexandru-Liviu și Constantinescu 

Elena-Dana. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 6 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Nu au votat consilieri județeni Drăghescu 

Aurel-Dragoș, Bordușanu Constantina-Anca, Davițoiu Nicolae, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe, Ișfan Ion, Hortopan Alexandru-Liviu și Constantinescu 

Elena-Dana. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 7 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Nu au votat consilieri județeni Drăghescu 

Aurel-Dragoș, Bordușanu Constantina-Anca, Davițoiu Nicolae, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe, Ișfan Ion, Hortopan Alexandru-Liviu și Constantinescu 

Elena-Dana. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

- Art. 8 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Nu au votat consilieri județeni Drăghescu 

Aurel-Dragoș, Bordușanu Constantina-Anca, Davițoiu Nicolae, Davițoiu-Leșu 

Gheorghe, Grivei Gheorghe, Ișfan Ion, Hortopan Alexandru-Liviu și Constantinescu 



Elena-Dana. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală la momentul votului.  

 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 19 voturi “pentru”. Nu au votat 

consilieri județeni Drăghescu Aurel-Dragoș, Bordușanu Constantina-Anca, Davițoiu 

Nicolae, Davițoiu-Leșu Gheorghe, Grivei Gheorghe, Ișfan Ion, Hortopan Alexandru-

Liviu și Constantinescu Elena-Dana. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popescu 

Iulian-Vasile, Pavel Nelu, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au fost în sală 

la momentul votului. 

 

14. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind atribuirea 

directă, prin măsuri de urgenţă, a unui contract de delegarea gestiunii serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru un traseu din 

Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul 

Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/2012, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 

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 27 voturi “pentru”. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, 

Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au 

fost în sală la momentul votului.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, 

Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au 

fost în sală la momentul votului.  

- Art. 3 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, 

Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au 

fost în sală la momentul votului.  

- Art. 4 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, 

Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au 

fost în sală la momentul votului.  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”. Consilierii județeni 

Niculescu Bogdan, Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan 

Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

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

Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a 

calității aerului în județul Gorj, 2019-2023, pentru anul 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 27 voturi “pentru”. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, 

Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au 

fost în sală la momentul votului.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Consilierii județeni Niculescu Bogdan, 

Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan Constantin nu au 

fost în sală la momentul votului.  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”. Consilierii județeni 

Niculescu Bogdan, Popescu Iulian-Vasile, Pavel Nelu, Păsărin Ovidiu-Dragoș și Ștefan 

Constantin nu au fost în sală la momentul votului. 

 

„Diverse”: 

Domnul consilier județean Prunariu Mihai-Octavian solicită domnului Președinte al 

Consiliului Județean Gorj să i se pună la dispoziție contractul de deszăpezire din anul 

2020 încheiat cu YDAIL CONSTRUCT SRL. 

Domnul Președinte îi dă asigurări domnului consilier județean că îi va pune la dispoziție 

documentele solicitate oricând dorește acesta. 

 

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 

 

 

 


