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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 2323/2022 

 

 

MINUTA 

 

Încheiată astăzi, 31.01.2022, 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; 

- Niculescu Bogdan; 

- Negru Antonie-Marius; 

- Olaru Sergiu-Mihail; 

- Orzan Gheorghe; 

- Pavel Nelu; 

- Păsărin Ovidiu-Dragoș; 

- Popa Valentin; 

- Popescu Constantin; 

- Ratcu Vasile; 

- Rușeț Ion; 

- Ștefan Constantin; 

- Șuță Denisa-Zenobia; 

- Soare Claudiu-Gabriel; 

- Tănasie Cristinel. 

 

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

județului. 

 

V. Invitați: 
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- Dl. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice; 

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

administrative și achiziții publice; 

- Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT. 

 

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. 

 

La ședință participă 32 de membri ai Consiliului Județean Gorj din care 3, prezenți în 

sala de ședință (dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Negru Antonie-

Marius). 

 

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

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

prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 223 din data de 

25.01.2022: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ 

special din județul Gorj pentru anul școlar 2022-2023; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor elevilor 

școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, în anul 

școlar 2021-2022; 

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

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 alocate în cadrul programului 

pentru școli al României; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate 

și finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 2022; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2022 ce 

revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru 

fondator al Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” 

Gorj; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2022 ce 

revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru 

fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADIA” Gorj; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2022 

către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine 

Județului Gorj pentru anul 2022 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-

Vest Oltenia; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 

2022;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2022; 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea  unor măsuri în vederea reluării procedurii de 

selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de 

administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești – Jiu; 

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

specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

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

Urgență Târgu-Jiu; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor 

destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei 

adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având 

domiciliul în alt judeţ; 

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

cuprinse în Planul de menținere a calităţii aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, 

pentru anul 2021; 

16. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Aninoasa, pentru anul 2022; 

17. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Arcani, pentru anul 2022; 

18. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Baia de Fier, pentru anul 2022; 

19. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna  Bâlteni, pentru anul 2022; 

20. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna  Crasna, pentru anul 2022; 

21. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Dragotești, pentru anul 2022; 

22. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna   Drăguțești, pentru anul 2022; 

23. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna  Fărcășești, pentru anul 2022; 

24. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Licurici, pentru anul 2022; 

25. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna  Polovragi, pentru anul 2022; 
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26. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna  Prigoria, pentru anul 2022; 

27. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale – orașul Rovinari, pentru anul 2022; 

28. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale -  orașul Târgu Cărbunești, pentru anul 2022; 

29. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale – municipiul Târgu Jiu , pentru anul 2022; 

30. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale – orașul Tismana, pentru anul 2022; 

31. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale – orașul Turceni, pentru anul 2022; 

32. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna  Țânțăreni, pentru anul 2022; 

33. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale – orașul Țicleni, pentru anul 2022; 

34. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ 

Teritoriale - comuna Vladimir, pentru anul 2022; 

35. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021 de Comisia pentru Protecția 

Copilului Gorj. 

Diverse. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ 665 - 0,030 

km localitatea  Racovița”; 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie „Refacere parte carosabilă și infrastructură DJ 661- 0,1 km, 

localitatea Săcelu”; 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare corp clădire C1 și extindere și supraînălțare corp 

clădire C2”, str. 14 Octombrie, nr. 42, Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj; 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Comunicare Europe Direct 

pentru anul 2022, aferent proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-

2025” şi a cheltuielilor aferente planului anual de comunicare pentru anul 2022; 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2022 ce 

revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru 

fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice 

de Salubrizare „ADIS” Gorj. 

 

Supuse la vot, ordinea de zi, suplimentarea ordinii de zi, precum și mutarea punctului 

40 la 10, punctul 10 devenind 11, au fost aprobate cu 32 voturi “pentru”. 

De asemenea, a fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței din data de 13.01.2022, 

acesta fiind votat în unanimitate, cu 32 de voturi „pentru”.  
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1. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Gorj pentru anul școlar 

2022-2023. 

 

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”. 

 

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

numărului și cuantumului burselor elevilor școlarizați în cadrul Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, în anul școlar 2021-2022 

 

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. consilier județean Ratcu Vasile. 

 

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

pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 

alocate în cadrul programului pentru școli al României 

 

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. consilier județean Ratcu Vasile. 

 

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

Planului anual de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Județului Gorj pentru anul 2022; 

 

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”. 

 

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

cuantumului cotizației pentru anul 2022 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociației de  Dezvoltare 

Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

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

 

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

cuantumului cotizației pentru anul 2022 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și 

canalizare „ADIA” Gorj 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

Observație: 

Dl. consilier județean Olaru Sergiu-Mihail: Aș avea o mențiune la proiectul nr 6 de 

consemnat în procesul-verbal. Date fiind situațiile semnalate cu privire la calitatea apei 

care ajunge la locuitori, solicit un raport complet la ADIA Gorj, care să cuprindă toate 

investițiile preluate, finalizate sau în implementare, pentru rețele de alimentare cu apa 

potabila, din județul Gorj. Raportul trebuie să includă o analiza comparativa între 

indicatorii asumați la finalizarea investiției și indicatorii rezultați după recoltarea și 

verificarea calității apei de către DSP. 

Fac această solicitare având la bază obiectivele asumate de ADIA privind asigurarea 

unei bune prestări din punct de vedere tehnic a serviciului public de alimentare cu apă 

şi de canalizare şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestuia, dar și 

menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate 

de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 

Dl. Președinte, Popescu Cosmin-Mihai: Vă voi invita la prima ședință a Adunării 

Generale a ADIA Gorj, acolo unde vor fi prezenți și primarii din județ, ca să discutați 

și cu aceștia despre ceea ce doriți să aflați. 

  

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

 

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

 

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

cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2022 către Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România 

 

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

cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2022 către 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

 

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. consilier județean Ratcu Vasile. 

 

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

Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2022 

 

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. consilier județean Ratcu Vasile. 

 

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

cuantumului cotizației pentru anul 2022 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” 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”. S-a deconectat de 

la aplicația electronică dl. consilier județean Ratcu Vasile. 

 

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

bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2022 

 

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 

următoarele persoane: Popescu Cosmin-Mihai, Grivei Gheorghe, Niculescu Bogdan, 

Popa Valentin, Soare Claudiu-Gabriel. S-a deconectat de la aplicația electronică dl. 

consilier județean Ratcu Vasile. 
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12. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea  unor măsuri în vederea reluării procedurii de selecție prealabilă a 

candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societății 

Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești – 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 32 voturi “pentru”. 

 

13. 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”. S-a deconectat de 

la aplicația electronică dl. Vicepreședinte Tașcău Dorin-Dan. 

 

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

Statului de funcții al 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, Soare Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. 

 

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

Regulamentului pentru acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de 

transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la 

procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ 

 

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 32 voturi “pentru”. 

 

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

 

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

Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a 

calităţii aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2021 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:  

 

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

 

 Se supun aprobării Consiliului Județean Proiectele de hotărâre pentru avizarea  

Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetele locale ale următoarelor Unității Administrativ Teritoriale: 

17. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna Aninoasa, pentru anul 2022; 

18. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna Arcani, pentru anul 2022; 

19. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna Baia de Fier, pentru anul 2022; 

20. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna  Bâlteni, pentru anul 2022; 

21. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna  Crasna, pentru anul 2022; 

22. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna Dragotești, pentru anul 2022; 

23. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna   Drăguțești, pentru anul 2022; 

24. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna  Fărcășești, pentru anul 2022; 

25. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna Licurici, pentru anul 2022; 

26. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna  Polovragi, pentru anul 2022; 

27. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna  Prigoria, pentru anul 2022; 

28. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

– orașul Rovinari, pentru anul 2022; 

29. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

-  orașul Târgu Cărbunești, pentru anul 2022; 

30. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

– municipiul Târgu Jiu , pentru anul 2022; 

31. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

– orașul Tismana, pentru anul 2022; 
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32. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

– orașul Turceni, pentru anul 2022; 

33. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna  Țânțăreni, pentru anul 2022; 

34. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

– orașul Țicleni, pentru anul 2022; 

35. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale 

- comuna Vladimir, pentru anul 2022. 

 

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile. 

 

În urma supunerii la vot a proiectelor de hotărâri, se constată că:  

 

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

județeni Bucălăete Gheorghe și Ratcu Vasile s-au deconectat de la aplicația electronică, 

la momentul votului. 

 

36. Se supune informării autorității deliberative Raportul privind activitatea desfășurată 

în anul 2021 de Comisia pentru Protecția Copilului Gorj 

 

- Nu au fost formulate observații. 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Refacere parte 

carosabilă și infrastructură DJ 665 - 0,030 km localitatea  Racovița” 

 

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”. 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Refacere parte 

carosabilă și infrastructură DJ 661- 0,1 km, localitatea Săcelu” 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare corp 

clădire C1 și extindere și supraînălțare corp clădire C2”, str. 14 Octombrie, nr. 42, 

Municipiul Târgu-Jiu, județul 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”. Nu a votat dl. 

consilier județean Călinoiu Ion. 

 

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

Planului Anual de Comunicare Europe Direct pentru anul 2022, aferent proiectului 

„CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025” şi a cheltuielilor aferente 

planului anual de comunicare pentru anul 2022 

 

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 


