ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 1706/2022
PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 13.01.2022, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare, online, a
Consiliului Județean Gorj
Se constată participarea a 30 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 DorinDan.
III. Consilierii județeni:
- Berca Eduard-Marius;
- Bordușanu Constantina-Anca;
- Bucălăete Gheorghe;
- Călinoiu Ion;
- Constantinescu Elena-Dana;
- Davițoiu Nicolae;
- 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;
- Tănasie Cristinel.
IV. Nu au participat la ședință consilierii județeni Davițoiu-Leșu Gheorghe și Soare
Claudiu-Gabriel.
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V. A participat, potrivit atribuțiilor de serviciu, dl. Marcău Costel, director executiv în
cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice.
VI. Invitați:
- Dna. Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare
servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
- Dna. Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
- 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-CoV2, 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 30 de membri ai Consiliului Județean Gorj din care 3, prezenți în
sala de ședință (dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Tașcău Dorin-Dan, dl. Nichifor
Gheorghe).
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. 75 din data de
07.01.2022:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al
Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2021.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului
la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2022
comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sume alocate
din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru
anul 2023, 2024 și 2025 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2022 şi
estimările pe anii 2023-2025.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.106
din 25.08.2020 privind aprobarea proiectului: „Consolidarea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie
Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj” cod SMIS 140366, propus spre finanțare prin
intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară
nouă – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19,
Obiectivul specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID2

19, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din
20.11.2020.
Diverse.
4. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 214/2021 privind repartizarea
pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe
anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023, 2024 și 2025 pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare
locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare
locală.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 30 voturi “pentru”, precum și
suplimentarea ordinii de zi cu punctul 4.
De asemenea, a fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței din data de 30.12.2021,
acesta fiind votat în unanimitate, cu 30 de voturi „pentru”.
1. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind repartizarea
parțială a excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de
31.12.2021
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 30 voturi “pentru”.
Art. 2 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”.
Art. 3 a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”.

-

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

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind repartizarea
pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj
ce se repartizează integral în anul 2022 comunelor, orașelor și municipiilor din județ,
a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2023, 2024 și 2025 și a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.

Observații: Dl. consilier județean Olaru Sergiu-Mihail: Repartizarea sumelor încă o
dată pare a fi făcută pe criterii politice și nu pe bază de nevoi/investitii/strategie sau
orice altceva care poate fi considerat relevant. Înțeleg din istoric ca “așa se face”, dar
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asta nu înseamnă că e corect și că trebuie să fiu de acord. Dacă ne uităm doar la sumele
repartizate orașelor și municipiilor, vedem discrepanțe uriașe. Novaci 500 de mii de lei,
Bumbești Jiu 1000 mii lei, Turceni 300 de mii de lei, Țicleni 900 de mii de lei și pot
continua până epuizez toată lista. Din ce stiu, Novaci, de exemplu, a insistat la
dumneavoastră că are nevoie de bani pentru cofinanțări și investiții, spre exemplu pentru
transport în comun Rânca. Din aceste motive, voi vota împotrivă la acest proiect de
hotărâre.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Art. 1 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Au votat „împotrivă” consilierii județeni
Berca Eduard-Marius, Olaru Sergiu-Mihail, Constantinescu Elena-Dana, Șuță DenisaZenobia, Păsărin Ovidiu-Dragos. Nu a participat la vot dna. consilier județean
Bordușanu Constantina-Anca.
Art. 2 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Au votat „împotrivă” consilierii județeni
Berca Eduard-Marius, Olaru Sergiu-Mihail, Constantinescu Elena-Dana, Șuță DenisaZenobia, Păsărin Ovidiu-Dragos. Nu a participat la vot dna. consilier județean
Bordușanu Constantina-Anca.
Art. 3 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Au votat „împotrivă” consilierii județeni
Berca Eduard-Marius, Olaru Sergiu-Mihail, Constantinescu Elena-Dana, Șuță DenisaZenobia, Păsărin Ovidiu-Dragos. Nu a participat la vot dna. consilier județean
Bordușanu Constantina-Anca.
Art. 4 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Au votat „împotrivă” consilierii județeni
Berca Eduard-Marius, Olaru Sergiu-Mihail, Constantinescu Elena-Dana, Șuță DenisaZenobia, Păsărin Ovidiu-Dragos. Nu a participat la vot dna. consilier județean
Bordușanu Constantina-Anca.
Art. 5 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Au votat „împotrivă” consilierii județeni
Berca Eduard-Marius, Olaru Sergiu-Mihail, Constantinescu Elena-Dana, Șuță DenisaZenobia, Păsărin Ovidiu-Dragos. Nu a participat la vot dna. consilier județean
Bordușanu Constantina-Anca.
Art. 6 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Au votat „împotrivă” consilierii județeni
Berca Eduard-Marius, Olaru Sergiu-Mihail, Constantinescu Elena-Dana, Șuță DenisaZenobia, Păsărin Ovidiu-Dragos. Nu a participat la vot dna. consilier județean
Bordușanu Constantina-Anca.
Art. 7 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Au votat „împotrivă” consilierii județeni
Berca Eduard-Marius, Olaru Sergiu-Mihail, Constantinescu Elena-Dana, Șuță DenisaZenobia, Păsărin Ovidiu-Dragos. Nu a participat la vot dna. consilier județean
Bordușanu Constantina-Anca.
Art. 8 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Au votat „împotrivă” consilierii județeni
Berca Eduard-Marius, Olaru Sergiu-Mihail, Constantinescu Elena-Dana, Șuță DenisaZenobia, Păsărin Ovidiu-Dragos. Nu a participat la vot dna. consilier județean
Bordușanu Constantina-Anca.
Art. 9 a fost aprobat cu 24 voturi “pentru”. Au votat „împotrivă” consilierii județeni
Berca Eduard-Marius, Olaru Sergiu-Mihail, Constantinescu Elena-Dana, Șuță DenisaZenobia, Păsărin Ovidiu-Dragos. Nu a participat la vot dna. consilier județean
Bordușanu Constantina-Anca.
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 24 voturi “pentru”. Au votat
„împotrivă” consilierii județeni Berca Eduard-Marius, Olaru Sergiu-Mihail,
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Constantinescu Elena-Dana, Șuță Denisa-Zenobia, Păsărin Ovidiu-Dragos. Nu a
participat la vot dna. consilier județean Bordușanu Constantina-Anca.
3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.106 din 25.08.2020 privind aprobarea
proiectului: „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la
nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj” cod
SMIS 140366, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară nouă – Protejarea sănătății populației
în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1-Creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, modificată și completată prin
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 159 din 20.11.2020
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 28 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Berca EduardMarius și Bucășăete Gheorghe.
Art. 2 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Berca EduardMarius și Bucășăete Gheorghe.
Art. 3 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Berca EduardMarius și Bucășăete Gheorghe.
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat
consilierii județeni Berca Eduard-Marius și Bucășăete Gheorghe.

5. Se supune informării autorității deliberative Rectificarea la Hotărârea Consiliului
Județean Gorj nr. 214/2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii
2023, 2024 și 2025 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru
susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanțare locală.
RECTIFICARE:
La Hotărârea Consiliului Județean Gorj privind repartizarea pe unități administrativteritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul 2022 şi a estimărilor
pentru anii 2023, 2024 și 2025 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii
arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, nr. 214, adoptată în
Ședința Extraordinară din data de 30.12.2021, se fac următoarele rectificări:
1. La art. 3,
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în loc de: ” Se aprobă repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul
2024, a sumei de 10.460 mii lei, din care: 2.562 mii lei - sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale şi 7.897 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, sume destinate pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în
ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală
pentru anul 2024, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre”
se va citi: ” Se aprobă repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale, pentru anul
2024, a sumei de 10.460 mii lei, din care: 2.562 mii lei - sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale şi 7.898 mii lei - cote defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, sume destinate pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în
ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală
pentru anul 2024, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
MOTIVARE:
Rectificarea survenită la art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Gorj privind repartizarea
pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiectul de buget pe anul
2022 şi a estimărilor pentru anii 2023, 2024 și 2025 pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală
şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, nr. 214,
adoptată în Ședința Extraordinară din data de 30.12.2021, în forma enunțată mai sus,
este determinată de o eroare materială intervenită la tehnoredactarea hotărârii.
Având în vedere regimul de publicare a actelor emise de autoritățile administrației
publice locale, reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, rectificările enunțate mai sus s-au efectuat prin adaptarea
corespunzătoare a dispozițiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Prezentele rectificări vor fi supuse unei proceduri de comunicare și publicare identice
cu cea a hotărârii a cărei rectificare s-a efectuat.
Consilierii județeni nu au formulat observații cu privire la cele expuse.
Ordinea de zi a fost epuizată și domnul Președinte a declarat ședința extraordinară
închisă.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu
Întocmit,
Consilier juridic,
Gușiță Ramona Giorgiana
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