
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 10264/05.08.2020 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 31.07.2020, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj. 

 

La începutul ședinței, se constată participarea a 29 de membri ai Consiliului Județean, 

respectiv: 

 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 

II. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE 

și DOMNUL MUJA NICOLAE. 

III. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

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 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MITESCU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

 

            De asemenea, a participat, potrivit legii, doamna Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, 

Secretar General al Județului. 

  



 

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

al unităților sanitare preluate; 

4. Gușită Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative 

și achiziții publice. 

 

 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. 

 

  Astfel, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 764 din data de 24.07.2020, a fost 

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

 

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

pe anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului  

Gorj înregistrată la data de 30.06.2020; 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale 

partenere a bunurilor mobile și imobile rezultate din implementarea proiectului 

„Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj; 

4. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

142/29.10.2018 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în 

domeniul public al județului Gorj, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea valorificării prin vânzare a acestora și a Hotărârii Consiliului Județean 

Gorj nr. 106/30.08.2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor 

bunuri imobile aflate în domeniul privat al județului Gorj; 

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

Profesional ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

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

Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu; 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor la nivelul județului Gorj pentru anul 2020, precum și a documentației 

aferente. 

Diverse. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene 

„Christian Tell” Gorj; 



9. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea majorării în anul 2020 a cotizației 

anuale și a plății acesteia pentru Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea 

Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUŞI”, ce revine Judeţului Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator; 

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

de Urgență Târgu-Jiu. 

 

    Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Popescu 

Cosmin-Mihai.  

 

  Doamna Gușiță Ramona-Giorgiana, analizând rapoartele de avizare ale Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Gorj, a adus la cunoștință Președintelui Consiliului Județean 

faptul că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil. 

 

Se supune aprobării Consiliului Județean ordinea de zi a ședinței ordinare, suplimentarea 

ordinii de zi, precum și procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 22.07.2020 și se 

constată următoarele: 

 

- ordinea de zi este aprobată cu 29 de voturi „pentru”, din care 27 exprimate electronic și 

2 exprimate prin apel nominal (Borcan Marius și Neață Gheorghe); 

- suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu 27 de voturi „pentru”, din care 25 exprimate 

electronic și 2 exprimate prin vot nominal (Borcan Marius și Neață Gheorghe); domnul 

consilier județean Davițoiu-Leșu Gheorghe a votat „împotrivă”; 

- procesul-verbal al ședinței din data de 22.07.2020 este aprobat cu 27 de voturi „pentru”, 

din care 25 exprimate electronic și 2 exprimate prin vot nominal (Borcan Marius și Neață 

Gheorghe). 

 

În conformitate cu prevederile art. 228 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, se fac următoarele observații: 

 

- Președintele Consiliului Județean, domnul Popescu Cosmin-Mihai, și domnul consilier 

județean Greci Cosmin nu participă la dezbatere și nu votează la Proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020; 

- Domnul consilier județean Drăgoi Ionuț-Dinu nu participă la dezbatere și nu votează la 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic 

Profesional ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

- Domnul vicepreședinte Nichifor Gheorghe nu participă la dezbatere și nu votează la 

Proiectul de hotărâre pentru privind aprobarea majorării în anul 2020 a cotizației anuale 

și a plății acesteia pentru Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului 

„ACASĂ LA BRÂNCUŞI”, ce revine Judeţului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în 

calitate de asociat - membru fondator. 

 

 

 

 



             Se supune aprobării Consiliului Județean punctul I al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj 

pe anul 2020 

 

              În urma supunerii la vot, se constată că:  

- Doamna consilier județean Hortopan Ramona Cristina s-a deconectat din aplicație. 

- Domnul consilier județean Milosteanu Gheorghe s-a conectat în aplicație. 

- Art. 1 a fost votat astfel: 25 voturi “pentru”, din care 24 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe). Nu au participat la dezbatere și nu au 

votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și Greci Cosmin. 

- Art. 2 a fost votat astfel: 23 voturi “pentru”, din care 22 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe). Nu au participat la dezbatere și nu au 

votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și Greci Cosmin. 

- Art. 3 a fost votat astfel: 23 voturi “pentru”, din care 22 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe). Nu au participat la dezbatere și nu au 

votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și Greci Cosmin. 

- Art. 4 a fost votat astfel: 22 voturi “pentru”, din care 21 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe). Nu au participat la dezbatere și nu au 

votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și Greci Cosmin.  

- Art. 5 a fost votat astfel: 22 voturi “pentru”, din care 21 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe). Nu au participat la dezbatere și nu au 

votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și Greci Cosmin. 

- Art. 6 a fost votat astfel: 22 voturi “pentru”, din care 21 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe). Nu au participat la dezbatere și nu au 

votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și Greci Cosmin. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa 22 voturi “pentru”, din care 21 exprimate 

electronic și un vot exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe). Nu au participat la 

dezbatere și nu au votat domnii Popescu Cosmin-Mihai și Greci Cosmin. 

 

  Se supune aprobării Consiliului Județean punctul II al ordinii de zi: 

  Proiect de hotărâre aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului  

Gorj înregistrată la data de 30.06.2020 

 

              În urma supunerii la vot, se constată că:  

- Art. 1 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 27 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

- Art. 2 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 27 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa 27 voturi “pentru”, din care 26 exprimate 

electronic și un vot exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

 

 

 



             Se supune aprobării Consiliului Județean punctul III al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale 

partenere a bunurilor mobile și imobile rezultate din implementarea proiectului 

„Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj 

 

             În urma supunerii la vot, se constată că:  

- Doamna consilier județean Hortopan Ramona Cristina s-a conectat în aplicație. 

- Art. 1 a fost votat astfel: 27 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

- Art. 2 a fost votat astfel: 27 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

- Art. 3 a fost votat astfel: 29 voturi “pentru”, din care 28 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

- Art. 4 a fost votat astfel: 27 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

- Art. 5 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 27 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

- Art. 6 a fost votat astfel: 27 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

- Art. 7 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 27 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

- Art. 8 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 27 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

- Art. 9 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 27 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

- Art. 10 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 27 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

- Art. 11 a fost votat astfel: 27 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

- Art. 12 a fost votat astfel: 27 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și un vot 

exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa 28 voturi “pentru”, din care 27 exprimate 

electronic și un vot exprimat prin apel nominal (Neață Gheorghe).  

 

 

             Se supune aprobării Consiliului Județean punctul IV al ordinii de zi: 

           Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

142/29.10.2018 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul 

public al județului Gorj, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea valorificării 

prin vânzare a acestora și a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106/30.08.2019 privind 

aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al 

județului Gorj; 

 

              În urma supunerii la vot, se constată că:  



- Art. 1 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Hortopan Ramona Cristina).  

- Art. 2 a fost votat astfel: 27 voturi “pentru”, din care 25 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Hortopan Ramona Cristina).  

- Art. 3 a fost votat astfel: 27 voturi “pentru”, din care 25 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Hortopan Ramona Cristina).  

- Art. 4 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Hortopan Ramona Cristina).  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa 27 voturi “pentru”, din care 25 exprimate 

electronic și 2 exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Hortopan Ramona 

Cristina).  

 

             Se supune aprobării Consiliului Județean punctul V al ordinii de zi: 

            Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic 

Profesional ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

 

              În urma supunerii la vot, se constată că:  

- Art. 1 a fost votat astfel: 27 voturi “pentru”, din care 25 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Grivei Gheorghe). Nu a participat la 

dezbatere și nu a votat domnul Drăgoi Ionuț-Dinu. Nu a votat domnul Cilibiu Nicolae. 

- Art. 2 a fost votat astfel: 26 voturi “pentru”, din care 24 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Grivei Gheorghe). Nu a participat la 

dezbatere și nu a votat domnul Drăgoi Ionuț-Dinu. Nu a votat domnul Cilibiu Nicolae. 

- Art. 3 a fost votat astfel: 26 voturi “pentru”, din care 24 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Grivei Gheorghe). Nu a participat la 

dezbatere și nu a votat domnul Drăgoi Ionuț-Dinu. Nu a votat domnul Cilibiu Nicolae. 

- Art. 4 a fost votat astfel: 25 voturi “pentru”, din care 23 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Grivei Gheorghe). Domnul Davițoiu –

Leșu Gheorghe a votat împotrivă. Nu a participat la dezbatere și nu a votat domnul 

Drăgoi Ionuț-Dinu. Nu a votat domnul Cilibiu Nicolae. 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa 27 voturi “pentru”, din care 25 exprimate 

electronic și 2 exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Grivei Gheorghe). Nu a 

participat la dezbatere și nu a votat domnul Drăgoi Ionuț-Dinu. Nu a votat domnul Cilibiu 

Nicolae. 

 

             Se supune aprobării Consiliului Județean punctul VI al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu 

 

              În urma supunerii la vot, se constată că:  

- Domnul consilier județean Hanu Dorin s-a deconectat din aplicație. 

- Art. 1 a fost votat astfel: 26 voturi “pentru”, din care 24 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Milosteanu Gheorghe).  



- Art. 2 a fost votat astfel: 26 voturi “pentru”, din care 24 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Milosteanu Gheorghe).  

- Art. 3 a fost votat astfel: 26 voturi “pentru”, din care 24 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Milosteanu Gheorghe).  

- Art. 4 a fost votat astfel: 26 voturi “pentru”, din care 24 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Milosteanu Gheorghe).  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”, din care 26 exprimate 

electronic și 2 exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Milosteanu Gheorghe).  

 

 Se supune aprobării Consiliului Județean punctul VII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la 

nivelul județului Gorj pentru anul 2020, precum și a documentației aferente 

 

              În urma supunerii la vot, se constată că:  

- Domnul consilier județean Hanu Dorin s-a conectat în aplicație. 

- Art. 1 a fost votat astfel: 29 voturi “pentru”, din care 28 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Borcan Marius).  

- Art. 2 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Borcan Marius).  

- Art. 3 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Borcan Marius).  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”, din care 26 exprimate 

electronic și 2 exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Borcan Marius).  

 

Se supune aprobării Consiliului Județean punctul VIII al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene 

„Christian Tell” Gorj 

 

              În urma supunerii la vot, se constată că:  

- Domnul consilier județean Hanu Dorin s-a deconectat din aplicație. 

- Art. 1 a fost votat astfel: 29 voturi “pentru”, din care 27 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Borcan Marius).  

- Art. 2 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Borcan Marius).  

- Art. 3 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Borcan Marius).  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”, din care 26 exprimate 

electronic și 2 exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Borcan Marius).  

 

 

 

 



Se supune aprobării Consiliului Județean punctul IX al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea majorării în anul 2020 a cotizației 

anuale și a plății acesteia pentru Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului 

„ACASĂ LA BRÂNCUŞI”, ce revine Judeţului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate 

de asociat - membru fondator 

 

              În urma supunerii la vot, se constată că:  

- Art. 1 a fost votat astfel: 25 voturi “pentru”, din care 23 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Borcan Marius). Domnul Nichifor 

Gheorghe nu a participat la dezbatere și nu a votat, domnul Cilibiu Nicolae nu a votat, 

iar domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș s-a abținut. 

- Art. 2 a fost votat astfel: 24 voturi “pentru”, din care 22 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Borcan Marius). Domnul Nichifor 

Gheorghe nu a participat la dezbatere și nu a votat, domnul Cilibiu Nicolae nu a votat, 

iar domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș s-a abținut.  

- Art. 3 a fost votat astfel: 25 voturi “pentru”, din care 23 exprimate electronic și 2 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Borcan Marius). Domnul Nichifor 

Gheorghe nu a participat la dezbatere și nu a votat, domnul Cilibiu Nicolae nu a votat, 

iar domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș s-a abținut.  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 24 voturi “pentru”, din care 22 exprimate 

electronic și 2 exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe și Borcan Marius). Domnul 

Nichifor Gheorghe nu a participat la dezbatere și nu a votat, domnul Cilibiu Nicolae nu a 

votat, iar domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș s-a abținut. 

 

               Se supune aprobării Consiliului Județean punctul X al ordinii de zi: 

   Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Târgu-Jiu 

 

În urma supunerii la vot, se constată că:  

- Domnul consilier județean Hanu Dorin s-a conectat în aplicație. 

- Art. 1 a fost votat astfel: 28 voturi “pentru”, din care 25 exprimate electronic și 3 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe, Borcan Marius și Hanu Dorin).  

- Art. 2 a fost votat astfel: 29 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și 3 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe, Borcan Marius și Hanu Dorin).  

- Art. 3 a fost votat astfel: 29 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și 3 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe, Borcan Marius și Hanu Dorin).  

- Art. 4 a fost votat astfel: 29 voturi “pentru”, din care 26 exprimate electronic și 3 

exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe, Borcan Marius și Hanu Dorin).  

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”, din care 26 exprimate 

electronic și 3 exprimate prin apel nominal (Neață Gheorghe, Borcan Marius și Hanu 

Dorin).  

 

 



 

Se constată că au participat la ședință 30 de membri ai Consiliului Județean Gorj, 

respectiv: 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL POPESCU COSMIN-MIHAI. 

VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE și 

DOMNUL MUJA NICOLAE. 

CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

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 

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA  

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MITESCU GHEORGHE 

NEAȚĂ GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

 

Nu au participat consilierii județeni Popa Valentin și Pavel Nelu. 

 

 

Notă: Rezultatele voturilor electronice pentru fiecare punct al ordinii de zi constituie parte 

integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

 

 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 

 

  

 


