CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 14756/06.11.2020

MINUTA
Încheiată astăzi, 03.11.2020, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj.
Se constată participarea a 32 de membri ai Consiliului Județean, respectiv:
I.
II.
-

Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu;
Consilierii județeni:
Bordușanu Constantina-Anca;
Bucălăete Gheorghe;
Călinoiu Ion;
Constantinescu Elena-Dana;
Davițoiu Nicolae;
Davițoiu-Leșu Gheorghe;
Drăghescu Aurel-Dragoș;
Giorgi Gabriel-Giorgian;
Hanu Dorin;
Hortopan Alexandru-Liviu
Istrate Mihai;
Ișfan Ion;
Mărgineanu Constantin-Lucian;
Mitescu Gheorghe;
Negru Antonie-Marius;
Nichifor Gheorghe;
Niculescu Bogdan;
Pavel Nelu;
Popa Valentin;
Popescu Constantin;
Popescu Iulian-Vasile;
Prunariu Mihai-Octavian;
Rujan Ion-Cristinel;
Rușeț Ion;
Soare Claudiu-Gabriel;
Ștefan Constantin;
Tașcău Dorin-Dan;
Tănasie Cristinel;

-

Au participat la ședință, prin mijloace electronice, consilierii județeni Berca EduardMarius, Grivei Gheorghe și Iacobescu Marcel-Petrică;

III. Subprefectul Județului Gorj, dl. Virgil Drăgușin;
IV. A participat, conform atribuțiilor de serviciu, domnul Marcău Costel, director executiv
- Direcția juridică dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice;
V. A absentat motivat de la ședință doamna consilier județean Șuță Denisa-Zenobia.
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VI. Invitați:
- Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură
drumuri publice și transport public județean;
- Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții,
infrastructură drumuri publice și transport public județean;
- Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice
și al unităților sanitare preluate;
- Gușiță Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice;
- Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT;
- Pavel Cristian – consilier, Compartimentul IT;
Ședința s-a desfășurat în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu
respectarea măsurilor obligatorii de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2.
Astfel, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1008 din data de 28.10.2020,
Consiliul Județean a fost convocat în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean
privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate ale Consiliului Judetean Gorj;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale
Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie Consolidare-restaurare Casa memorială „Ion Popescu
Voitești”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I,
gastroenterologie și neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str.
Progresului, nr. 18”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la
Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, Județul Gorj.
8. Diverse.
Lucrările ședinței au fost conduse de Președintele Consiliului Județean Gorj, dl.
Cosmin-Mihai Popescu.
S-a supus aprobării Consiliului Județean ordinea de zi a ședinței ordinare, aceasta fiind
aprobată cu 32 voturi „pentru”.
S-a supus aprobării Consiliului Județean procesul-verbal al ședinței extraordinare din
data de 30.10.2020, aceasta fiind aprobat cu 32 voturi „pentru”.
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Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu, propune autorității
deliberative începerea ședinței cu proiectele de hotărâre de la punctele 4, 5, 6 și 7,
propunerea fiind supusă la vot și aprobată cu 32 voturi „pentru”.
4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Judeţean de
Urgență Târgu-Jiu
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Domnul consilier
județean Grivei Gheorghe a votat „împotrivă”.

5. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
Consolidare-restaurare Casa memorială „Ion Popescu Voitești”
Observații:
Domnul Iulian Vasile Popescu, consilier județean: Domnule Președinte, așa cum am
spus mereu, vom face o opoziție constructivă și nu ne vom opune atunci când nu este
cazul, dar atunci când vom vota împotrivă, înseamnă că există o problemă. Oricât de
mult aș susține monumentele istorice și tot ce înseamnă patrimoniul județului Gorj,
suma de 3,9 milioane de lei pentru această casă mi se pare exagerată ca și deviz și după
cum am discutat și cu colegul meu, Alexandru Hortopan, se ajunge la un preț de
aproximativ 1.000 de euro/mp, iar această sumă nu se justifică, ținând cont că această
casă nu își schimbă structura de rezistență și este vorba doar de finisaje. Pe de altă parte,
cred că se pot găsi și alte surse de finanțare, de exemplu prin fonduri europene; am
înțeles că a fost depus un proiect pe CNI legat de această casă, așa este? De asemenea,
menționez că suma alocată pentru acest obiectiv este mult mai mare decât restul
investițiilor pentru spitale, iar din acest motiv vom vota împotrivă la acest proiect de
hotărâre.
Domnul Cosmin-Mihai Popescu, președinte: Obiectivele de investiție „Casa
Tineretului și Casa memorială „Ion Popescu Voitești” au fost depuse spre finanțare la
CNI, incluse în lista sinteză, dar nu am nicio așteptare de la acest guvern că cele două
obiective de investiție vor fi finanțate, pentru că, dacă era așa, acestea ar fi trebuit prinse
prin Ordin de ministru, înaintea Casei de Cultură, sau toate cele trei obiective, pentru
că sunt obiective din județul Gorj. În situația în care, după luna ianuarie, apare o ocazie
de finanțare europeană, avem documentația pregătită astfel încât să lansăm acest proiect
pentru finanțare.
Domnul Iulian Vasile Popescu, consilier județean: Pentru că ați precizat că nu aveți
încredere în actuala guvernare, tin sa fac următoarea precizare: Din câte am verificat
proiectul pe CNI a fost depus cu mulți ani în urmă, înainte chiar sa fiți Presedinte al CJ
Gorj și era timp suficient ca vechea guvernare PSD să asigure finanțarea acestor
proiecte.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 20 voturi “pentru”, iar 12 voturi au
fost „împotrivă” (Berca Eduard-Marius, Constantinescu Elena-Dana, Grivei Gheorghe,
Hortopan Alexandru-Liviu, Mitescu Gheorghe, Iacobescu Marcel-Petrică, Popescu
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Constantin, Popescu Iulian-Vasile, Soare Claudiu-Gabriel, Tănasie Cristinel, Prunariu
Mihai-Octavian, Ișfan Ion).
6. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și
neonatologie - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”
-

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

7. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Sistem
de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie
„Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, Județul Gorj
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.
Domnul Președinte precizează faptul că alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean
Gorj se va face prin vot secret, cu majoritate absolută, prin tăierea cu o linie a propunerii
nedorite.
De asemenea, în vederea constituirii Comisiei de numărare a voturilor, din partea
fiecărui grup politic se propun următorii consilieri județen: Giorgi Gabriel-Giorgian,
Negru Antonie-Marius, Hotopan Alexandru-Liviu, Rușeț Ion și Ișfan Ion, propunerea
fiind supusă la vot și aprobată cu 29 voturi „pentru” (consilierii județeni Berca EduardMarius, Grivei Gheorghe și Iacobescu Marcel-Petrică s-au deconectat de la aplicație)

1. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind alegerea
vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj
Pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, domnul Președinte îl
propune pe domnul Nichifor Gheorghe, fiind singura propunere făcută.
În urma votului secret, comisia mai sus menționată constată următorul rezultat:

-

NICHIFOR GHEORGHE
voturi „pentru” – 19
voturi „împotrivă” - 10
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 19 voturi “pentru”, iar 10 voturi au
fost „împotrivă”. (Consilierii județeni Berca Eduard-Marius, Grivei Gheorghe și
Iacobescu Marcel-Petrică s-au deconectat de la aplicație).

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind alegerea
vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj
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Pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, domnul Președinte îl
propune pe domnul Rujan Ion-Cristinel, fiind singura propunere făcută.
În urma votului secret, comisia constată următorul rezultat:

-

RUJAN ION-CRISTINEL
voturi „pentru” – 18
voturi „împotrivă” – 11
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 18 voturi “pentru”, iar 11 voturi au
fost „împotrivă”. (Consilierii județeni Berca Eduard-Marius, Grivei Gheorghe și
Iacobescu Marcel-Petrică s-au deconectat de la aplicație).

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean privind stabilirea și
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale
Consiliului Judetean Gorj
Domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj, îl propune în
Comisia pentru învățământ, cultură, culte pe domnul Drăghescu Aurel-Dragoș, în
sensul înlocuirii domnului Nichifor Gheorghe, iar în Comisia juridică și de
administrație publică pe domnul Mărgineanu Constantin-Lucian, în sensul înlocuirii
domnului Rujan Ion-Cristinel.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. (Consilierii
județeni Berca Eduard-Marius, Grivei Gheorghe și Iacobescu Marcel-Petrică s-au
deconectat de la aplicație).
Ordinea de zi a fost epuizată și domnul președinte a declarat ședința ordinară închisă.
Drept care s-a încheiat prezenta minută.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Întocmit,
Consilier juridic,
Gușiță Ramona Giorgiana
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