
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 13658/01.10.2019 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 30.08.2019, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

 

I. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL MUJA ȘI DOMNUL 

NICHIFOR GHEORGHE. 

II. CONSILIERI JUDEȚENI: 

BANȚA VICTOR 

BORCAN MARIUS 

BUCĂLĂETE GHEORGHE  

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

CILIBIU NICOLAE 

COANĂ ION 

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE 

DRAGU ION 

DRĂGOI IONUȚ-DINU 

FÂRȚĂ DUMITRU 

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

GROȘANU DAVID 

GRUESCU ION 

HANU DORIN  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

POPA VALENTIN 

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

 

De asemenea, participă, conform legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, 

Secretar General al Județului. 

Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Rujan Ion-Cristinel, Prefect. 

Au lipsit motivat de la ședință domnul Președinte Popescu Cosmin-Mihai și consilierii 

județeni Hortopan Ramona-Cristina, Andrei Vasile Liviu și Păsărin Ovidiu-Dragoș. 

 

 



III. INVITAŢI: 

1. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

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

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale; 

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

publice și transport public județean; 

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

și al unităților sanitare preluate; 

5. Gușită Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent; 

6. Bratu Alexandru – manager, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu; 

7. Bratu Olimpia – manager, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj; 

8. Popescu Doinel – director executiv, Direcția Comunitară Județeană de Evidență a 

Persoanelor Gorj; 

9. Reprezentant Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

10. Reprezentant Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

11. Reprezentanți ai mass-media locală.    

 

Sedința este condusă de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Muja 

Nicolae, care menționează următoarele: Bună ziua! Permiteți-mi să salut prezența la această 

ședință a domnului Prefect de Gorj, Ion-Cristinel Rujan, să-l felicit pentru această poziție, să-i 

urez mult succes în activitatea de prefect și să îl asigur de tot sprijinul și buna noastră 

colaborare pe viitor. 

Domnul Rujan Ion-Cristinel, Prefect: Vă mulțumesc, domnule Vicepreședinte! Bună 

ziua! După cum deja știți, sunt noul Prefect al Județului Gorj, pe o parte dintre dumneavoastră 

am avut onoarea să vă cunosc, pe ceilalți consilieri îi voi cunoaște în activitatea comună de 

colaborare între instituția pe care o reprezint și Consiliul Județean. Cariera mea este de natură 

juridică, sunt jurist de profesie, am obținut mai multe funcții publice în administrația publică 

centrală, sper ca această experiență să mă ajute să am un mandat de prefect cu rezultate 

pozitive și sunt convins că voi avea o colaborare bună cu dumneavoastră pentru rezolvarea 

problemelor cetățenilor Județului Gorj.   

Pentru lucrările ședinței au fost desemnați următorii consilieri județeni: Popa Valentin, 

Neață Gheorghe și Fârță Dumitru. 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 737 din data de 23.08.2019, a fost convocat 

Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 

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

pe anul 2019; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcţiei Comunitare 

Județene de Evidenţă a Persoanelor Gorj; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de 

Artă Târgu-Jiu; 



5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu; 

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

Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri 

imobile aflate în domeniul privat al U.A.T. Județul Gorj; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documente prealabile organizării și 

desfășurării licitației publice pentru vânzarea unui imobil evidențiat în 

patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 

instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Județean Gorj; 

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

sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ 

Teritoriale –Arcani și Berlești; 

10. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor 

pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de 

monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în 

unitățile sanitare reîntorși în familie; 

11. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a 

hotărârilor Consiliului Județean Gorj, în anul 2018. 

Diverse 

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

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

Educațională Gorj; 

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de 

investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, 

Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr. 142 din 31.07.2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, 

pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează 

localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul 

Gorj”; 

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de 

investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. 

Mehedinți”; 

16. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliu Județean Gorj nr. 

143/31.07.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile 

de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național 

de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, 

Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”, cu modificările ulterioare. 

 

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (29 de voturi „pentru”).             

          De asemenea, domnul Vicepreședintele propune suplimentarea ordinii de zi cu 

proiectele de hotărâre de la punctul „Diverse”. În urma supunerii la vot a acestei propuneri, 

Consiliul Județean a votat în unanimitate (29 de voturi „pentru”). 



       

            În conformitate cu prevederile art. 138 alin (15) și art. 182 alin (4), este supus aprobării 

Consiliului Județean Gorj procesul-verbal al ședinței din data de 26.07.2019, acesta fiind 

aprobat cu 29 de voturi „pentru”. Domnul consilier județean Banța Victor precizează că în 

procesul-verbal, în cuvântul său de la sfârșitul ședinței, din eroare a fost trecută o dată de „15 

iunie” în loc de „15 iulie” și solicită rectificarea acesteia.  

   

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului 

Gorj pe anul 2019 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, 

dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

          Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (29 de voturi „pentru”).  

          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          

            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.     

            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          

            Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          

            Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          

            Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.               



  

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului.        

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcţiei Comunitare 

Județene de Evidenţă a Persoanelor Gorj 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și 

al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          

            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.     

            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          

  

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului.        

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și 

al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

 



Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu nu a 

votat, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.          

            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu nu a 

votat, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.          

             Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu nu a 

votat, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

               Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord 

în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu nu a votat, 

iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul votului.       

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Școlii Populare de 

Artă Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și 

al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

 

             Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          

            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          

             Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.     

  

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului.    



        

  Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

  Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții public și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al 

unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

Observații:  

Domnul Banța Victor, consilier județean: Domnule Vicepreședinte, stimați colegi, 

recent am cerut niște indicatori de performanță de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu și 

vă atrag atenția asupra următoarelor aspecte: proporția personalului medical din totalul de 

angajați ai spitalului este într-o continuă scădere. Dacă în 2017 era undeva la 50%, astăzi este 

puțin peste 48%. Scăderea proporției personalului medical înseamnă că actul medical are 

reprezentativitate foarte mică, din moment ce el este cel producător de servicii. În același 

context, numărul medicilor din această unitate spitalicească a scăzut de la 200 în 2017 la 184 

la data solicitării mele, respectiv 30.06.2019. Acesta este un fapt îngrijorător, întrucât serviciile 

publice de sănătate prestate de medici sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate 

pentru fiecare diagnostic în parte. Pe de altă parte, proporția personalului medical cu studii 

superioare din totalul de personal angajat, a crescut de la 1,95% in 2017 la 2% în prezent. E 

dezastru la punctul acesta! Alt aspect se referă la rata de utilizare a paturilor pe fiecare secție 

în parte, care este de 57%, 58%, ceea ce nu este în regulă, dar sunt secții cu rată de utilizare 

de 26%, 27%, 30%. Asta înseamnă că se plătesc în timpul anului două sau trei sferturi din 

paturi degeaba și că adresabilitatea pacienților este din ce în ce mai scăzută, iar managerii 

trebuie să facă ceva în acest sens. Un alt aspect este cel referitor la indicele de complexitate a 

cazurilor pe fiecare spital în parte. Au fost făcute recent niște promovări sau schimbări de șefi 

de secții, în unele cazuri, fără să se țină cont de acești indicatori de performanță. Un alt 

indicator care lasă de dorit este cel legat de proporția cheltuielilor din totalul de cheltuieli al 

medicamentelor, care a scăzut de la 12% în 2017 la 9% în 2019, de unde reiese că pacienții 

sunt trimiși în continuare să cumpere medicamente. Consider că acestea sunt niște nereguli, 

iar dacă managerul trece cu vederea aspectele semnalate, Consiliul Județean nu trebuie să 

treacă cu vederea. Vă mulțumesc! 

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Domnule Vicepreședinte, la 

ședința de luna trecută am solicitat să ni se pună la dispoziție Raportul Corpului de Control al 

Ministerului Sănătății privind activitatea managerială de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-

Jiu. Domnul Președinte ne-a spus că ni se va prezenta într-o ședință cu ușile închise, deoarece 

conține date personale, confidențiale. Menționez că toți consilierii județeni am semnat un acord 

de confidențialitate, având astfel acces la aceste informații. Consider că era de bun simț ca din 



luna mai, atunci când s-a făcut controlul, până în prezent să ne fi fost prezentat acest raport, 

mai ales că foarte multe probleme ridicate de colegul nostru se regăsesc in acel document. 

Așadar, este pentru a doua oară când solicit public să ni se pună la dispoziție Raportul 

Corpului de Control al Ministerului Sănătății cu privire la situația acestei unități spitalicești. Vă 

mulțumesc! 

 

            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          

            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          

             Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.     

  

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului.        

 

  Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

  Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj 

 

 Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice și Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și 

al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte – aviz 

favorabil. 

 

 

             Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          

            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          



             Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.     

  

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului.        

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri 

imobile aflate în domeniul privat al U.A.T. Județul Gorj 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

Evidența Patrimoniului și Protecția Mediului - Compartimentului evidență patrimoniu public și 

privat și al Direcției Juridice, Dezvoltarea Capacității Administrative și Achiziții Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

Observații: 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Acest proiect se referă la niște 

apartamente ale DGASPC Gorj care se vând, nu comentez necesitatea acestei vânzări, însă 

nu știu cine a făcut aceste evaluări, pentru că nu cred că va da cineva peste 30 de mii de euro 

pe un apartament  cu 3 camere cu o suprafață de 35 mp2, în zona 9 Mai. Hai să fim realiști! Eu 

sunt pe principiul eficienței, dar e ceva care îmi scapă acolo și consider că prețul este prea 

mare pentru acest imobil.  

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

           Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 

vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

           Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 

vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

           Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 

vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       



            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 

vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

           Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 

vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

           Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 

vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

            Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 

vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la vot, iar 

domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul votului.       

   

Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documente prealabile organizării și 

desfășurării licitației publice pentru vânzarea unui imobil evidențiat în patrimoniul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică 

aflată sub autoritatea Consiliului Județean Gorj 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

Evidența Patrimoniului și Protecția Mediului - Compartimentului evidență patrimoniu public și 

privat și al Direcției Juridice, Dezvoltarea Capacității Administrative și Achiziții Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

           Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 

vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

           Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 



vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

 

           Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 

vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

            Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 

vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

           Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 

vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

           Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la 

vot, iar domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul 

votului.       

 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Banța Victor se abține la vot, iar 

domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul votului.       

 

Se trece la punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ 

Teritoriale –Arcani și Berlești 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          

            Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a 

fost prezent în sală la momentul votului.          



              

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (28 de voturi „pentru”). Domnul consilier județean Tașcău Dorin-Dan nu a fost 

prezent în sală la momentul votului.        

 

           Se trece la punctul X al ordinii de zi: 

          Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor 

pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de 

monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile 

sanitare reîntorși în familie 

 

           Nu au fost observații la acest punct al ordinii de zi. 

 

Se trece la punctul XI al ordinii de zi: 

Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a 

hotărârilor Consiliului Județean Gorj, în anul 2018 

 

Nu au fost observații la acest punct al ordinii de zi. 

 

Se trece la punctul XII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

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

Educațională Gorj 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

 

În vederea desemnării unui reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Consiliul de 

Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, domnul 

consilier județean Fârță Dumitru o propune pe doamna Bocșan Marieta, consilier la Direcţia 

juridică, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

  

În urma supunerii la vot a acestei propuneri, Comisia de validare constată următorul 

rezultat:  

Bocșan Marieta:  

- voturi valabil exprimate – 27 

- voturi „pentru” – 27 

- voturi „împotrivă” - 0 



 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan și Cilibiu 

Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.          

          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (27 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan și Cilibiu 

Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.          

              

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (27 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Tașcău Dorin-Dan și Cilibiu Nicolae nu 

au fost prezenți în sală la momentul votului.          

 

Se trece la punctul XIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de 

investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, 

Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, Investiții, Infrastructură 

Drumuri Publice și Transport Public Județean și Direcției Juridice, Dezvoltarea Capacității 

Administrative și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-

Dan și Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.          

          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-

Dan și Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.          

            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-

Dan și Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.         

              

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-Dan și 

Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.          



 

Se trece la punctul XIV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr. 142 din 31.07.2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, pentru 

obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile 

Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, Investiții, Infrastructură 

Drumuri Publice și Transport Public Județean și Direcției Juridice, Dezvoltarea Capacității 

Administrative și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. I al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-

Dan și Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.          

          Se prezintă art. II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-

Dan și Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.          

          

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-Dan și 

Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.      

 

Se trece la punctul XV al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de 

investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți 

  

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, Investiții, Infrastructură 

Drumuri Publice și Transport Public Județean și Direcției Juridice, Dezvoltarea Capacității 

Administrative și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 



Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-

Dan și Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.          

          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-

Dan și Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.          

            Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-

Dan și Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.         

              

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-Dan și 

Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.          

 

Se trece la punctul XVI al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliu Județean Gorj nr. 

143/31.07.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 

dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-

Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”, cu modificările ulterioare 

 

Se prezintă Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, Investiții, Infrastructură 

Drumuri Publice și Transport Public Județean și Direcției Juridice, Dezvoltarea Capacității 

Administrative și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică – aviz 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz  favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

            Se prezintă art. I al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-

Dan și Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.          



          Se prezintă art. II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-

Dan și Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.          

          

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (26 de voturi „pentru”). Consilierii județeni Greci Cosmin, Tașcău Dorin-Dan și 

Cilibiu Nicolae nu au fost prezenți în sală la momentul votului.      

 

„Diverse:” 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Domnule Vicepreședinte, stimați colegi, 

după cum ați observat pe adresele de e-mail, dar și pe masa dumneavoastră, ați găsit o 

scrisoare deschisă care se referă la o inițiativă a consilierilor Partidului Național Liberal, atât 

județeni, cât și locali, pentru a crea o zonă de dezvoltare intercomunitară formată din Municipiul 

Târgu-Jiu, Comuna Stănești și celelalte U.A.T.-uri adiacente, ca soluție la declinul economic al 

acestui județ. Fiind vorba de hotărâri de patrimoniu, am decis să vă sensibilizez public cu 

articolul apărut în presă și pe e-mail, urmând să transmit tuturor primarilor invitați. Menționez că 

am depus în luna decembrie anul trecut și ianuarie anul curent un proiect de hotărâre la 

Consiliul Județean Gorj și la toate Consiliile Locale prin care facem un apel cu privire la faptul 

că Județul Gorj este izolat. Activitatea industrială, energetică și extractivă, care este coloana 

vertebrală a județului din punct de vedere economic, este într-un declin fantastic și ne putem 

aștepta și la mai rău, deși nu ne dorim acest lucru. Tocmai din acest motiv trebuie luate niște 

măsuri pentru a putea sprijini județul din punct de vedere economic și am rugămintea să veniți, 

eventual, cu propuneri, să îmbunătățim împreună situația existentă.  

De asemenea, aș mai avea o propunere legată de Spitalul Județean de Urgență Târgu-

Jiu. Am făcut parte dintr-o comisie de concurs pentru postul de șef de secție și nu am nimic de 

comentat față de profesionalismul și de corectitudinea concursului, însă, având în vedere că 

există unele suspiciuni, că noi înșine trebuie să ne luăm măsuri, să protejăm personalul de 

acolo, cât și să existe o selecție calitativă, procedura din lege ar putea fi îmbunătățită, mai ales 

că alegea lasă posibilitatea instituirii unor măsuri, astfel încât să producem efectele așteptate. 

Una din soluțiile pe care eu vi-o propun pentru regulamentul de concurs de șef de sectie este, 

pe de-o parte, să fie înregistrate video și audio, așa cum se procedează la restul concursurilor, 

și, pe de altă parte, să facem o procedură legată de constituirea subiectelor și tragerea la sorți 

a acestora, de așa manieră să se înlăture orice suspiciune cu privire la o eventuală fraudă. 

Drept urmare, rog aparatul de sprijin și aparatul de specialitate ale Consiliului Județean, dacă 

sunteți de acord, să constituim un proiect de hotărâre, respectând toate formele legale, pentru 

a rezolva această problemă.  

Domnul Groșanu David, consilier județean: Cu privire la Complexul Energetic 

Oltenia, în calitate de fost angajat al acestei unități, vă pot spune că situația de acolo este într-

un declin total, principalul potențial angajator al acestui județ ducându-se în aval. Nu înțeleg ce 

fel de management există. Nu se poate ca în atâția ani de zile să asistăm la acest declin, fără 

să luăm nici cea mai mică măsură.  

Domnul Popa Valentin, consilier județean: Domnule Banța, aș vrea să vă întreb 

dacă, atunci când ați făcut parte din comisia de concurs pentru șef de secție, ați observat ceva 

în neregulă, dacă tot vorbiți de suspiciuni de fraudare? 



Domnul Banța Victor, consilier județean: Tocmai am spus că nu contest 

corectitudinea concursului la care am avut calitatea de membru, ci doresc o îmbunătățire a 

procedurii, astfel încât, pe viitor, să fie eliminate eventualele suspiciuni de fraudare a acestor 

concursuri.  

Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Domnule Președinte de ședință, 

de nenumărate ori colegii mei au solicitat prezentarea planului de reorganizare pentru 

Societatea de Întreprinderi de Drumuri și Poduri Gorj, pe care și l-au asumat în momentul 

declarării insolvenței. Societatea este în subordinea Consiliului Județean, am desemnat cu toții 

un administrator special la această unitate, dar până în prezent nu ne-a fost prezentată nicio 

situație economico-financiară. Întotdeauna administratorul special, domnul Florică, a sfidat 

consilierii județeni, făcând acest lucru și în perioada în care a manageriat societatea și a adus-

o în situația de insolvență, drept pentru care am rugămintea să faceți demersurile necesare, 

astfel încât acest administrator să se prezinte în fața consilierilor județeni, la următoarea 

ședință de consiliu, cu un raport privind modul în care a fost implementat planul de 

reorganizare asumat în fața instanței de judecată. Altfel, ajungem să credem că suspiciunile 

privind introducerea în insolventă a I.D.P. Gorj a fost intenționată, ținând cont că nu ni s-a cerut 

acordul, printr-un proiect de hotărâre, ca această societate să intre în insolvență, deși este în 

subordinea Consiliului Județean și nu a Președintelui Consiliului Județean. Vă mulțumesc! 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier județean: Domnule Președinte de ședință, 

domnule Prefect, profit de prezența dumneavoastră la această întrunire și vreau să fac niște 

precizări cu privire la următoarea problemă: în urma licitațiilor pentru DJ 674 și DJ 672 E a 

rezultat o economie de aproximativ 40%, drept pentru care consider că aceste economii 

importante ar trebui alocate pentru reabilitarea drumul județean 671 (Apa Neagră – Padeș – 

Călugăreni – Valea Mare), care este într-o situație rea. Având în vedere că există un proiect 

pentru reabilitarea acestui drum, v-aș ruga să faceți demersurile necesare în acest sens, mai 

ales că în 2021 vom sărbători un eveniment de o mare importanță istorică și ar fi păcat ca 

starea drumului de la Padeș să fie în situația jalnică în care se află acum.   

De asemenea, aș mai avea rugămintea ca în urma unei rectificări de buget să alocăm 

suma necesară pentru amenajarea peisagistică și reabilitarea monumentului lui Tudor 

Vladimirescu de la Padeș.  

Domnul Iacobescu Marcel-Petrică, consilier județean: Domnule Vicepreședinte, în 

completarea celor spuse de colegii mei, aș mai vrea să subliniez două aspecte: referitor la 

Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj în luna iunie am solicitat o informare privind activitatea 

administratorului special, o analiză economico-financiară comparativă, respectiv între data la 

care a fost numit în această calitate și bilanțul depus la finele anului. Ni s-a prezentat bilanțul 

contabil, însă acesta nu reprezintă o analiză comparativă. Al doilea aspect este cel cu privire la 

faptul că de mai bine de doi ani ridic problema Regulamentului Consiliului Județean și a 

atribuțiilor Comisiei pentru sănătate și asistență socială, care nu este actualizat. Vă dau un 

ultimatum ca până la ședința viitoare acest regulament să fie finalizat, altfel voi refuza să mai 

particip la lucrările aceste comisii și să semnez orice aviz. 

 

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 

 

  

 


