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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 16520/2021 

 

 

 

MINUTA 

 

Încheiată astăzi, 29.09.2021, la lucrările 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; 

- Istrate Mihai; 

- Ișfan Ion; 

- Mărgineanu Constantin-Lucian;  

- Mitescu Gheorghe; 

- Negru Antonie-Marius; 

- Niculescu Bogdan; 

- Olaru Sergiu-Mihail; 

- Orzan Gheorghe; 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Ștefan Constantin; 

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Tănasie Cristinel. 
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IV. A participat, potrivit legii, dna. Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretar General 

al Județului Gorj. 

 

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. 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 

publice și al unităților sanitare preluate; 

- Dna. Florescu Liliana- șef serviciu, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri 

publice și transport public județean; 

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

publice și transport public județean; 

- Dl. Cămui Alexandru – arhitect-șef, Consiliul Județean Gorj; 

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

administrative și achiziții publice; 

- Dna. Florescu Manuela – consilier, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

- Dl. Pavel Cristian – consilier, Compartimentul IT; 

- Dl. Dinu Constantin Mădălin – director medical, Spitalul Județean de Urgență Târgu-

Jiu; 

- Reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Lt. Col. Dumitru Petrescu” 

al județului Gorj; 

- Reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

 

În contextul măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2, s-a stabilit ca ședința să se desfășoare online, conform Procedurii aprobate prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020. 

 

Consilierilor județeni li s-a prezentat propunerea cu privire la modul de desfășurare a 

ședinței și nu au formulat obiecțiuni. 

 

Dl. Popescu Mihai-Cosmin, Președintele Consiliului Județean Gorj: Având în 

vedere că este îndeplinită condiția privind cvorumul de ședință, respectiv participă 31 

de membri ai Consiliului Județean Gorj, din care 24, prin mijloace electronice, și 7 

(Popescu Cosmin-Mihai, Nichifor Gheorghe, Tașcău Dorin-Dan, Rușeț Ion, Ratcu 

Vasile, Orzan Gheorghe, Bucălăete Gheorghe)  în sala de ședință, vă supun aprobării 

următoarea ordine de zi, în conformitate cu prevederile Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Gorj nr. 1006 din data de 23.09.2021: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării ce revine UAT-Județul Gorj, 

pentru anul bugetar 2021, în vederea realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată, în Județul Gorj, implementat de către operatorul 

regional S.C. APAREGIO S.A.;  

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2021, sume repartizate Consiliului Judeţean 

Gorj prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/07.09.2021; 

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

pe anul 2021; 

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

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

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

Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Gorj nr. 152/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

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

specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

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

Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj 

în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu-Jiu; 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj 

în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

66/2021 privind desemnarea reprezentantului asiguraților delegat de Consiliul 

Județean Gorj în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la 

nivelul județului Gorj, pentru anul 2021, precum și a documentației aferente; 

13. Proiect de hotărâre privind inițierea formalităților de trecere interdomenială a unui 

bun imobil – teren și construcții din domeniul public al Comunei Mătăsari în 

domeniul public al Judeţului Gorj; 

14. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de 

administrare temporară asupra drumului județean 675A – (DN 67B) - Licurici - 

Berlești – Bustuchin (DJ 675C), aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în 

administrarea Consiliului Județean Gorj. 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 31 voturi “pentru”. Dl. Davițoiu Nicolae 

nu era conectat la aplicația electronică la momentul votului. 

 

De asemenea, se supune aprobării suplimentarea ordinii de zi cu: 

 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;  
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16. Proiect de hotărâre privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Gorj; 

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

de delegarea 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; 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Muzeului Județean Gorj 

,,Alexandru Ștefulescu”. 
 

Consiliul Județean a votat în unanimitate, 31 voturi “pentru”. Dl. Davițoiu Nicolae nu 

era conectat la aplicația electronică. 

Dl. Președinte a supus la vot și procesul-verbal al ședinței din data de 20.09.2021, 

acesta fiind votat în unanimitate, cu 31 de voturi „pentru”. 

 

Totodată, în Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 1006 din data de 

23.09.2021 se precizează următoarele: 

 

Art. 2. (1) În procedura de adoptare a hotărârilor ale căror proiecte sunt prevăzute la 

art. 1 pct. 9, 10 și 11, votul secret se va exercita utilizându-se buletine de vot, în 

conformitate cu prevederile art. 139 alin. (7)-(9) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Buletinele de vot se redactează prin grija Secretarului general al județului, pe baza 

propunerilor grupurilor politice cu privire la persoanele ce urmează a fi desemnate prin 

hotărârile prevăzute la alin. (1). 

(3) Propunerile grupurilor politice se transmit, prin orice mijloace, doamnei Gușiță 

Ramona-Giorgiana, consilier juridic în cadrul Compartimentului pentru monitorizarea 

procedurilor administrative și Monitor Oficial Local, din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, până la data de 27.09.2021, ora 12:00. 

(4) Consilierii județeni își exprimă opțiunile pe baza buletinelor de vot începând cu 

data de 27.09.2021, ora 14:00, până la data de 29.09.2021, ora 12:00, la sediul 

Consiliului Județean Gorj, camera 262. 

(5) Numărarea voturilor se va realiza de o comisie formată din câte un reprezentant al 

fiecărui grup politic, rezultatul votului fiind consemnat într-un proces-verbal și 

prezentat în cadrul ședinței Consiliului Județean Gorj. 

(6) Grupurile politice vor comunica reprezentanții prevăzuți la alin. (5) Președintelui 

Consiliului Județean Gorj. 

 

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

cofinanțării ce revine UAT-Județul Gorj, pentru anul bugetar 2021, în vederea 

realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată, 

în Județul Gorj, implementat de către operatorul regional S.C. APAREGIO S.A. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  
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- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Dl. Călinoiu Ion 

nu participă la dezbatere și nu votează. Dl. Davițoiu Nicolae nu era conectat la aplicația 

electronică la momentul votului. 

 

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind repartizarea 

pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2021, 

sume repartizate Consiliului Judeţean Gorj prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 97/07.09.2021 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.  

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. Davițoiu 

Nicolae nu era conectat la aplicația electronică la momentul votului. 

 

3. 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: 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”.  Nu au votat dl. 

Popescu Cosmin-Mihai, Niculescu Bogdan, Popa Valentin, Soare Claudiu-Gabriel. Dl. 

Davițoiu Nicolae nu era conectat la aplicația electronică, iar dl. Tașcă Dorin-Dan nu a 

fost în sală la momentul votului. 

 

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

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

comuna Runcu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

  

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

Nicolae nu era conectat la aplicația electronică, iar dl. Tașcă Dorin-Dan nu a fost în 

sală la momentul votului. 
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5. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

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

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/2017, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

  

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

Popescu Cosmin-Mihai nu a votat, iar dl. Tașcă Dorin-Dan nu a fost în sală la momentul 

votului. 

 

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

Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. Tașcă Dorin-

Dan nu a fost în sală la momentul votului. 

 

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

Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.  

 

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

Statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”. 

 

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

reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de Administraţie al 

Palatului Copiilor Târgu-Jiu 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 



7 

 

 

Ca reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de Administraţie al Palatului 

Copiilor Târgu-Jiu a fost propus consilierul județean dl. Davițoiu Nicolae. 

 

În urma finalizării procedurii votului secret, Comisia de validare, stabilită potrivit art. 

2 din Dispoziția Președintelui nr. 1006/2021 și alcătuită din consilierii județeni Rușeț 

Ion, Ratcu Vasile, Orzan Gheorghe și Bucălăete Gheorghe, a stabilit următoarele: 

 

- Davițoiu Nicolae 

- voturi exprimate – 28. 

- voturi „pentru” – 26. 

- voturi „împotrivă” – 2 

- buletine de vot neîntrebuințate – 4. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat dl. 

Davițoiu Nicolae. 

 

10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul 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. 

 

Ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj a fost propus consilierul județean 

dl. Călinoiu Ion. 

 

În urma finalizării procedurii votului secret, Comisia de validare a stabilit următoarele: 

 

- Călinoiu Ion  

- voturi exprimate – 28. 

- voturi „pentru” – 24. 

- voturi „împotrivă” – 4 

- buletine de vot neîntrebuințate – 4. 

  

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

 

- Art. 1 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat dl. Călinoiu Ion.  

- Art. 2 a fost aprobat cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat dl. Călinoiu Ion. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat dl. 

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

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 66/2021 privind desemnarea 

reprezentantului asiguraților delegat de Consiliul Județean Gorj în Adunarea 

reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Ca reprezentant al asiguraților în Adunarea reprezentanților Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate a fost propus consilierul județean dl. Mitescu Gheorghe 

 

În urma finalizării procedurii votului secret, Comisia de validare a stabilit următoarele: 

 

- Mitescu Gheorghe 

- voturi exprimate – 28. 

- voturi „pentru” – 24. 

- voturi „împotrivă” – 4 

- buletine de vot neîntrebuințate – 4. 

  

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat dl. 

Mitescu Gheorghe. 

 

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

Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Gorj, pentru anul 

2021, precum și a documentației aferente 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. S-a deconectat de 

la aplicația electronică dl. Davițoiu Nicolae. 

 

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

formalităților de trecere interdomenială a unui bun imobil – teren și construcții din 

domeniul public al Comunei Mătăsari în domeniul public al Judeţului Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.  
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14. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru stabilirea 

unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară asupra 

drumului județean 675A – (DN 67B) - Licurici - Berlești – Bustuchin (DJ 675C), 

aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului 

Județean Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.  

 

15.  Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind 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:  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Nu au votat 

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

 

16. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind validarea 

componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Domnul consilier județean Ratcu Vasile a propus ca indemnizația membrilor ATOP să 

fie menținută la nivelul celei din mandatul anterior, respectiv 15%. 

 

- Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate cu 23 voturi “pentru”. Nu au votat 

consilierii județeni Rușeț Ion, Călinoiu Ion, Bucălăete Gheorghe, Negru Antonie-

Marius, Grivei Gheorghe, Tănasie Cristinel, Istrate Mihai, Ișfan Ion, Bordușau 

Constantina-Anca. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 21 voturi “pentru”. Nu au votat 

consilierii județeni Rușeț Ion, Călinoiu Ion, Bucălăete Gheorghe, Negru Antonie-

Marius, Grivei Gheorghe, Tănasie Cristinel, Istrate Mihai, Ișfan Ion, Bordușau 

Constantina-Anca și Popa Valentin). Dl. Pavel Nelu a votat „împotrivă”. 
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17. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru atribuirea 

directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegarea 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:  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.  

 

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

Statului de funcţii al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

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

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.  

 

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

 

Drept care s-a încheiat prezenta minută.  

 

 

         PREȘEDINTE,                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Cosmin-Mihai Popescu            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Întocmit, 

Consilier juridic, 

Gușiță Ramona Giorgiana 


