CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 11909/10.09.2020
MINUTA
Încheiată astăzi, 04.09.2020, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj.
Se constată participarea a 26 de membri ai Consiliului Județean, respectiv:
I. VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL NICHIFOR GHEORGHE și MUJA
NICOLAE.
II. CONSILIERI JUDEȚENI:
BUCĂLĂETE GHEORGHE
BORCAN MARIUS
CHIRCU SORIN-CONSTANTIN
COANĂ ION
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
PAVEL NELU
ORZAN GHEORGHE
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ
POPA VALENTIN
TAȘCĂU DORIN-DAN
TĂNASIE CRISTINEL
Nu au participat:
POPESCU COSMIN-MIHAI – Președintele Consiliului Județean Gorj
ANDREI VASILE-LIVIU
CILIBIU NICOLAE
DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE
ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA
VASILESCU MARIA
De asemenea, a participat, potrivit legii, doamna Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretar
General al Județului.

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. 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. 863 din data de 03.09.2020, Consiliul
Județean Gorj a fost convocat de îndată în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82
din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în
contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, „Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Ședința este condusă de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Nichifor Gheorghe.
Înainte de a începe dezbaterea proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi, domnul
vicepreședinte Nichifor Gheorghe anunță faptul că în sala de ședință sunt prezenți consilierii județeni
Borcan Marius și Gruescu Ion.
Se supune aprobării Consiliului Județean ordinea de zi a ședinței extraordinare, aceasta fiind
aprobată cu 26 voturi „pentru”.
Se supune aprobării Consiliului Județean procesul-verbal al ședinței ordinare din data de
31.08.2020, acesta fiind aprobat cu 26 voturi „pentru”.
De asemenea, doamna Gușiță Ramona-Giorgiana, analizând rapoartele de avizare ale
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Gorj, a adus la cunoștință Vicepreședintelui Consiliului
Județean, domnul Nichifor Gheorghe, faptul că proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a ședinței au
fost avizate favorabil.
1.

Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020
În urma supunerii la vot, se constată că:

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”.

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea
proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul
județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în
contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, „Obiectivul specific 9.1 - Creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
În urma supunerii la vot, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”.

Notă: Ordinea de zi, procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 31.08.2020 și
proiectele de hotărâre au fost aprobate prin vot deschis, 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,
Cosmin-Mihai Popescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Întocmit,
Consilier juridic,
Gușiță Ramona Giorgiana

