
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Nr. 11398/01.09.2020 

 

MINUTA 

 

Încheiată astăzi, 31.08.2020, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean 

Gorj. 

 

Se constată participarea a 31 de membri ai Consiliului Județean, respectiv: 

 

I. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE și MUJA 

NICOLAE. 

II. CONSILIERI JUDEȚENI: 

ANDREI VASILE-LIVIU 

BUCĂLĂETE GHEORGHE 

BORCAN MARIUS 

CILIBIU NICOLAE  

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN 

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 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

TAȘCĂU DORIN-DAN 

TĂNASIE CRISTINEL 

VASILESCU MARIA 

 

Nu a participat la ședință domnul Popescu Cosmin-Mihai – Președintele Consiliului Județean 

Gorj 

            De asemenea, a participat, conform atribuțiilor de serviciu, domnul Marcău Costel, director 

executiv al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul Consiliului 

Județean Gorj. 



 

  

IV. INVITAŢI: 

1. Giurgiulescu Ileana-Claudia - director executiv, Direcția managementul proiectelor și relații 

externe; 

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. 

 

Gorj a fost convocat de  Astfel, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 847 din data de 

25.08.2020, Consiliul Județean îndată 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 privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Populare de Artă 

Târgu-Jiu în Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în 

Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Târgu-Jiu; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Regulamentului de organizare 

și funcționare ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Gorj; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului 

de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu; 

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

Județean de Urgență Târgu–Jiu; 

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

35/27.02.2017 privind actualizarea componenței nominale şi a Regulamentului  de 

organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

a județului Gorj; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din 

județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADIA” Gorj; 

9. 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. 

Diverse. 

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această 

destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2020; 

 



 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice 

pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutiera de interes judeţean pe DJ 662, cu 

originea în DN 66 ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-

Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani- Hurezani, până în DN 6B, județul 

Gorj”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență 

Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020); 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării 

economice la nivel județean / regional a proiectului de infrastructură rutieră 

„Modernizare infrastructură rutiera de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66, 

ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-

Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani- Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, ce 

urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 

2014-2020 (POAT 2014-2020); 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice 

pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul 

județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-

Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează 

localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare 

în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020); 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării 

economice la nivel județean / regional a proiectului de infrastructură rutieră 

“Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce 

traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – 

intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 

663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programul 

Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020); 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice 

pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, 

Curtișoara”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional 

Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020); 

16. RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 68 din 29.05.2020 privind 

transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Gorj în domeniul public al 

statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

 

    Ședința este condusă de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Nichifor Gheorghe. 

 

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

aprobată cu 31 voturi „pentru”. 

Se supune aprobării Consiliului Județean suplimentarea ordinea de zi a ședinței cu punctul 

„Diverse”, aceasta fiind aprobată cu 31 voturi „pentru”. 

De asemenea, se supune aprobării Consiliului Județean procesul-verbal al ședinței 

extraordinare din data de 25.08.2020, acesta fiind aprobat cu 31 voturi „pentru”. 

 

 

 

 

 



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

bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”; Domnul Pavel Nelu s-a 

abținut 

 

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

schimbării denumirii Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu în Școala Populară de Arte 

„Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu 

 

Observații: 

Doamna Șuță Denisa-Zenobia, consilier județean: Domnule Vicepreședinte, grupul 
consilierilor Partidului Național Liberal au decis că vor vota împotriva acestui proiect de 
hotărâre, deoarece desi se precizează în materialul prezentat ca peste 65% din numărul 
cursanților școlii participă la Programul „Arte și meșteșuguri tradiționale”, acest lucru nu 
reprezintă un motiv întemeiat pentru a schimba denumirea instituției în Școala Populară de 
Arte „Constantin Brâncuși”. Mai mult decât atât, în cadrul Școlii Populare de Artă nu o există o 
secție de artă contemporană, drept pentru care nu considerăm că se justifică schimbarea 
denumirii unității de cultură. 
 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 18 voturi “pentru”, 11 voturi „împotrivă” (Andrei 

Vasile-Liviu, Dragu Ion, Gîrjoabă Vasile Gabriel, Grivei Gheorghe, Gruescu Ion, Iacobescu 

Marcel-Petrică, Mitescu Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Șuță Denisa-

Zenobia, Tănasie Cristinel), Davițoiu-Leșu Gheorghe s-a abținut, iar Chircu Sorin-Constantin 

nu a votat. 

 

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

reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Palatului 

Copiilor Târgu-Jiu 

 

Domnul Vicepreședinte Nichifor Gheorghe il propune ca reprezentant al Consililui Județean 

Gorj în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Târgu-Jiu pe domnul Dobre Ionel, 

manager public în cadrul Consiliului Județean Gorj, iar în urma supunerii la vot a acestei 

propuneri, rezultatul a fost următorul: 27 opțiuni „DA” și 4 opțiuni „NU”. 

 

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

 

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

Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de 

specialitate ale Consiliului Județean Gorj 

 

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

 

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

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

Vladimirescu” - comuna Runcu 

 

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

 



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

Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu–Jiu 

 

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

 

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

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35/27.02.2017 privind actualizarea componenței 

nominale şi a Regulamentului  de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj 

 

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

 

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

aderării unei unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare 

„ADIA” Gorj 

 

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

 

9. Se înștiințează Consiliul Județean cu privire la Raportul 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. 

 

10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 

unități de cult a sumei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al 

județului Gorj pentru anul 2020 

 

- Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Doamna Suță Denisa-

Zenobia s-a deconectat. 

 

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

elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizare 

infrastructură rutiera de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66 ce străbate 

localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-

Totea-Totea de Hurezani- Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, ce urmează a fi înaintat 

spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 

2014-2020) 

 

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

 

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

justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean / regional a 

proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare infrastructură rutiera de interes 

judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-

Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani- 



Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul 

Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) 

 

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

 

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

elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul “Modernizare 

infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează 

localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu 

DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni 

(DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional 

Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) 

 

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

 

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

justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean / regional a 

proiectului de infrastructură rutieră “Modernizare infrastructură rutieră de interes 

județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – 

Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce 

traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat 

spre finanțare în cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 

2014-2020) 

 

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

 

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

elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Restaurarea și 

revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, ce urmează a fi înaintat spre 

finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-

2020) 

 

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

 

1. Se înștiințează Consiliul Județean cu privire la RECTIFICAREA Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 68 din 29.05.2020 privind transmiterea unui imobil din domeniul public 

al Județului Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și 

Cercetării pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

 

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

 

  Notă: Ordinea de zi, procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 25.08.2020 și 

proiectele de hotărâre au fost aprobate prin vot deschis, exprimat prin apel nominal efectuat de 

Vicepreședintele Consiliului Județean, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) lit. b) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 



 

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 

 

  

 


