ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 3422/2022
PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 14.02.2022, 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 Dorin-Dan.
III. Consilierii județeni:
- Berca Eduard-Marius;
- Bordușanu Constantina-Anca;
- Bucălăete Gheorghe;
- Călinoiu Ion;
- Constantinescu Elena-Dana;
- Davițoiu Nicolae;
- Davițoiu-Leșu Gheorghe;
- 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;
- Păsărin Ovidiu-Dragoș;
- Popa Valentin;
- Popescu Constantin;
- Ratcu Vasile;
- Rușeț Ion;
- Șuță Denisa-Zenobia;
- Soare Claudiu-Gabriel;
- Tănasie Cristinel.
IV. Nu au participat la ședință consilierii județeni Ștefan Constantin și Pavel Nelu.
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V. A participat, potrivit legii, dna. Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretar general al județului.
VI. Invitați:
-Dl. Marcău Cosmin – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și
achiziții publice;
-Dl. Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice
și transport public județean;
-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-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.
La ședință participă 30 de membri ai Consiliului Județean Gorj din care 4, prezenți în sala de
ședință (dl. Popescu Cosmin-Mihai, dl. Nichifor Gheorghe, dl. Negru Antonie-Marius și dl. Olaru
Sergiu-Mihail).
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. 273 din data de 10.02.2022:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.
171/02.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ
pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare infrastructură rutieră de
interes județean pe DJ663 cu originea în DN 66 (E79), ce traversează localitățile Dâmbova
- Cârbeşti - Tâlveşti - Urecheşti - Văcarea - Dăneşti - Şasa - Ungureni - Budieni - Copăcioasa
, până în DN67, DJ672C cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Tălpăşeşti Stroieşti - Răchiţi – Runcu până în DN 67D, DJ672B ce traversează localitățile Ursați Frătești-Suseni și DJ665A cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Bălăneşti Voiteştii din Vale - Grui, până în DJ 665, Județul Gorj” prin Programul național de investiții
„Anghel Saligny”.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.
172/02.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ
pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare infrastructură rutieră de
interes județean pe DJ664A cu originea în DJ664, ce traversează localitățile Turcineşti Rugi - Curpen - Stăneşti - Ursaţi, până în DJ672B, DJ665C cu originea în DJ665, ce
traversează localitățile Buzești-Magherești-Hăiești-Mogoșani-Bobu, până în DN 67, DJ671
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cu originea în DN 67D, ce traversează localităţile Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-CloşaniValea Mare și DJ664 cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Arsuri-Schela, Județul
Gorj” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.
173/02.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ
pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitare infrastructură rutieră de
interes județean pe DJ605B cu originea în DN 6B, ce traversează localitățile Brătești,
Baloșani, Stejari, Popești Stejari, Piscoiu, Obârșia, până în DJ 605A, DJ605A cu originea
la limita cu județul Dolj, ce traversează localitățile Petrăchei, Dănciulești, Hălăngești,
Rădinești, Bibulești, Obârșia, până la limita cu județul Vâlcea și DJ671C cu originea în DJ
673, ce traversează localitățile Ohaba Jiu-Valea-Covrigi-Văgiulești, până în DJ 671B,
Județul Gorj” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.
Supuse la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 30 voturi “pentru”.
De asemenea, a fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței din data de 11.02.2022, acesta
fiind votat în unanimitate, cu 30 de voturi „pentru”.
1. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 171/02.11.2021 privind aprobarea Cererii
de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obținerea finanțării obiectivului de
investiții „Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ663 cu originea în DN
66 (E79), ce traversează localitățile Dâmbova - Cârbeşti - Tâlveşti - Urecheşti - Văcarea Dăneşti - Şasa - Ungureni - Budieni - Copăcioasa , până în DN67, DJ672C cu originea în
DN 67, ce traversează localitățile Tălpăşeşti - Stroieşti - Răchiţi – Runcu până în DN 67D,
DJ672B ce traversează localitățile Ursați -Frătești-Suseni și DJ665A cu originea în DN 67,
ce traversează localitățile Bălăneşti - Voiteştii din Vale - Grui, până în DJ 665, Județul Gorj”
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

-

Art. I a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. S-a deconectat de la aplicația electronică dl. Davițoiu
Nicoale.
Art. II a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. S-a deconectat de la aplicația electronică dl. Davițoiu
Nicoale.
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. S-a deconectat de la aplicația
electronică dl. Davițoiu Nicoale.

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”,
propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 20142020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de
COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare
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COVID-19 apel de proiecte: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri
spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Cod SMIS 153076
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

-

Art. I a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. S-a deconectat de la aplicația electronică dl. Davițoiu
Nicoale.
Art. II a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. S-a deconectat de la aplicația electronică dl. Davițoiu
Nicoale.
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. S-a deconectat de la aplicația
electronică dl. Davițoiu Nicoale.

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 173/02.11.2021 privind aprobarea Cererii
de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obținerea finanțării obiectivului de
investiții „Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ605B cu originea în
DN 6B, ce traversează localitățile Brătești, Baloșani, Stejari, Popești Stejari, Piscoiu,
Obârșia, până în DJ 605A, DJ605A cu originea la limita cu județul Dolj, ce traversează
localitățile Petrăchei, Dănciulești, Hălăngești, Rădinești, Bibulești, Obârșia, până la limita
cu județul Vâlcea și DJ671C cu originea în DJ 673, ce traversează localitățile Ohaba JiuValea-Covrigi-Văgiulești, până în DJ 671B, Județul Gorj” prin Programul național de
investiții „Anghel Saligny”.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

-

Art. I a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. S-a deconectat de la aplicația electronică dl. Davițoiu
Nicoale.
Art. II a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”. S-a deconectat de la aplicația electronică dl. Davițoiu
Nicoale.
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. S-a deconectat de la aplicația
electronică dl. Davițoiu Nicoale.
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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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