CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 21458/2021

MINUTA
Încheiată astăzi, 23.12.2021, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj.
Se constată participarea a 32 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;
- Davițoiu-Leșu Gheorghe;
- Drăghescu Aurel-Dragoș;
- Giorgi Gabriel-Giorgian –
- Grivei Gheorghe;
- Hanu Dorin;
- Istrate Mihai;
- Ișfan Ion;
- Mărgineanu Constantin-Lucian;
- Mitescu Gheorghe;
- Negru Antonie-Marius;
- Niculescu Bogdan;
- Olaru Sergiu-Mihail;
- Orzan Gheorghe;
- Pavel Nelu;
- Păsărin Ovidiu-Dragoș;
- Popa Valentin;
- Popescu Constantin;
- Ratcu Vasile;
- Rușeț Ion;
- Ștefan Constantin;
- Soare Claudiu-Gabriel;
- Șuță Denisa-Zenobia;
- Tănasie Cristinel.
IV. A participat, potrivit legii, dna. Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretar general al
județului.
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V. Invitați:
- Dna. Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare
servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
- Dna. Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
- Dna. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse-umane, managementul funcției
publice și al unităților sanitare preluate;
- Dl. Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri
publice și transport public județean;
- Peștișanu Constantin – consilier, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri
publice și transport public județean;
- Dna. Cornoiu Daniela – consilier, Serviciul resurse-umane, managementul funcției
publice și al unităților sanitare preluate;
- Dna. Gușiță Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice;;
- Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT;
- Dl. Pavel Cristian – consilier, Compartimentul IT;
- Dl. Popescu Doinel – director, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Gorj;
- Dna. Paliu-Murgan Cleopatra Minodora – Director, Colegiul Național „Ecaterina
Teodoroiu” Tg-Jiu;
- Dl. Pompiliu Ciolacu – etnolog;
- Dl. Spiridon Popescu – poet;
- Dna. Nina Voiculescu – poet;
- Dl. Cristian George Brebenel – scriitor;
- Dl. Dorin Brozbă – publicist;
- Dl. Viorel Surdoiu – poet.
Ședința s-a desfășurat în sala A a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu
respectarea măsurilor obligatorii de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2.
La ședință participă 32 de membri ai Consiliului Județean Gorj din care 31, în sala de
ședință și 1 online (dl. Niculescu Bogdan).
Înainte de a începe ședința, artiștii de la Ansamblul Artistic Profesionist „Doina
Gorjului„ Târgu-Jiu prezintă un moment de dans și colinde dedicat sărbătorilor de iarnă.
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. 1335 din data de
17.12.2021:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al
Județului Gorj înregistrată la data de 16.12.2021;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2022, la
nivelul Judeţului Gorj;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj
pe anul 2021;
2

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Gorj;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de
evaluare finală a managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, precum și a comisiei de
soluționare a contestațiilor;
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de obiective ce va sta la baza
elaborării unui nou proiect de management pentru Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj sau, după caz, pentru
concursul/examenul de proiecte de management;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj;
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu;
10. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ
Teritoriale - orașul Novaci, pentru anul 2022;
11. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ
Teritoriale - comuna Săcelu, pentru anul 2022;
12. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ
Teritoriale - comuna Urdari, pentru anul 2022;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului
public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Gorj, a
modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin
curse regulate la nivelul județului Gorj, a Regulamentului de efectuare a serviciului
de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj, a
Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse
regulate, în județul Gorj și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a
gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la
nivelul județului Gorj;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport de persoane
prin curse regulate în județul Gorj;
15. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj privind aprobarea înființării, în
subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de
abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg – Cărbunești,
Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița și
Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, prin
reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești, Centrului de
recuperare și reabilitare Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență Dobrița, nr.130,
adoptată în Ședința Ordinară din data de 30.09.2020;
16. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj privind aprobarea înființării, în
subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de
abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin
reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Suseni, nr.131, adoptată în
Ședința Ordinară din data de 30.09.2020;
17. Rectificare la Hotărârea Consiliului Județean Gorj privind aprobarea înființării, în
subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin reorganizarea
Centrului de îngrijire și asistență Suseni, nr.165, adoptată în Ședința Ordinară din
data de 28.10.2021.
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Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 32 voturi “pentru”.
De asemenea, se supune aprobării suplimentarea ordinii de zi cu:
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
19. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiție „Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str.
Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”.
Consiliul Județean a votat în unanimitate, 32 voturi “pentru”.
Dl. Președinte a supus la vot și propunerea de a muta proiectul de hotărâre de la punctul
4 referitor la rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021, la
punctul 1, având în vedere că este necesar să ajungă într-un timp cât mai scurt la
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, autoritatea deliberativă fiind de
acord în unanimitate cu propunerea, cu 32 voturi „pentru”.
Totodată, a fost supus aprobării procesul-verbal al ședinței din data de 16.12.2021,
acesta fiind votat în unanimitate, cu 32 de voturi „pentru”.
1. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021;
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Observație: Dl. consilier județean Rușeț Ion menționează că, având în vedere
importanța Comisiei juridice constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj și faptul
că în anul 2021 numai două ședințe s-au desfășurat în plen, iar restul online, acesta se
aștepta ca măcar ultima ședință din an a comisiei de specialitate să fie cu prezență fizică,
mai ales că pe ordinea de zi sunt proiecte foarte importante și ar fi fost bine să se dezbată
anumite probleme împreună cu șefii direcțiilor sau cu reprezentanții dumnealor. Având
în vedere aceste lucruri, în semn de protest, se va abține la toate proiectele de hotărâri,
cu excepția punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi inițială a ședinței.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Nu a votat dl.
Președinte, Popescu Cosmin-Mihai iar dl. consilier județean Rușeț Ion s-a abținut de la
vot.

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind acordarea
titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2020
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.
În ultimii ani, la nivelul județului Gorj, s-a consacrat organizarea unui eveniment cu
caracter special, și anume acordarea titlului “Gorjeanul Anului” unor personalități ale
vieții gorjene care și-au pus amprenta asupra promovării imaginii județului Gorj.
Astfel, domnul consilier județean Tănasie Cristinel, unul dintre inițiatorii proiectului
de hotărâre, prezintă o scurtă descriere despre meritele deosebite ale poetului Siridon
Popescu și motivele pentru care acesta a fost propus pentru titlul de „Gorjeanul Anului
2020”.
De asemenea, cu ocazia înmânării titlului, sunt ținute discursuri și recitate poezii din
activitatea sa literară de către personalități ale județului.
Ulterior, domnul Președinte înmânează poetului Spiridon Popescu distincția cu titlul
„Gorjeanul Anului” pentru anul 2020, iar acesta din urmă menționează că este foarte
emoționat de moment și mulțumește tuturor pentru acest titlu.

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de
16.12.2021
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot.

4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2022, la nivelul Judeţului Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot.

5. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
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-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot.

6. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind desemnarea
componenței nominale a comisiei de evaluare finală a managementului exercitat la
nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Gorj, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Pentru Comisia de numărare și validare a rezultatului votului secret sunt desemnași
consilierii județeni Negru Antonie-Marius, Șuță Denisa-Zenobia, Rușeț Ion și Ratcu
Vasile.
-

ca reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj în Comisia de evaluare finală a
managementului exercitat la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Gorj este propus dl. consilier județean Davițoiu
Nicolae

-

ca reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj în Comisia de analizare şi soluţionare a
eventualelor contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi
desfăşurarea evaluării este propus dl. consilier județean Istrate Mihai.

-

în urma votului secret, s-a constatat:

-

dl. Davițoiu Nicolae
voturi exprimate – 28;
voturi „pentru” – 28;
voturi „împotrivă” – 0.

-

dl. Istrate Mihai
voturi exprimate – 28;
voturi „pentru” – 28;
voturi „împotrivă” – 0.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

7. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Caietului de obiective ce va sta la baza elaborării unui nou proiect de management
pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Gorj sau, după caz, pentru concursul/examenul de proiecte de management
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot.

8. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei Comunitare Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot.

9. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” comuna Runcu
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot, iar dl. consilier județean Bucălăete Gheorghe
nu a votat.

10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru avizarea
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - orașul Novaci, pentru anul 2022
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot.

11. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru avizarea
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - comuna Săcelu, pentru anul
2022
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.

7

În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot.

12. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre p pentru avizarea
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - comuna Urdari, pentru anul
2022
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot.

13. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Studiului
de
oportunitate
pentru
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului
public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Gorj, a
modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin
curse regulate la nivelul județului Gorj, a Regulamentului de efectuare a serviciului
de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Gorj, a
Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse
regulate, în județul Gorj și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a
gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la
nivelul județului Gorj;
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot.

14. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
prelungirii perioadei de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului
public rutier de transport de persoane prin curse regulate în județul Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot.
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15. Se informează autoritatea deliberativă referitor la Rectificarea la Hotărârea
Consiliului Județean Gorj privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului
Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare
pentru persoane adulte cu dizabilități Tg – Cărbunești, Centrului de abilitare și
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița și Centrului de îngrijire și
asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, prin reorganizarea
Centrului de recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești, Centrului de recuperare și
reabilitare Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență Dobrița, nr.130, adoptată în
Ședința Ordinară din data de 30.09.2020
Nu au fost observații.
16. Se informează autoritatea deliberativă referitor la Rectificarea la Hotărârea
Consiliului Județean Gorj privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului
Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare
pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin reorganizarea Centrului de
recuperare și reabilitare Suseni, nr.131, adoptată în Ședința Ordinară din data de
30.09.2020
Nu au fost observații.
17. Se informează autoritatea deliberativă referitor la Rectificarea la Hotărârea
Consiliului Județean Gorj privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului
Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de îngrijire și asistență
pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin reorganizarea Centrului de
îngrijire și asistență Suseni, nr.165, adoptată în Ședința Ordinară din data de
28.10.2021.
Nu au fost observații.
18. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot. Nu au votat consilierii județeni Popa Valentin,
Soare Claudiu-Gabriel și Niculescu Bogdan.
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19. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind predarea
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania
Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în
vederea executării obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare imobil situat
în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj”
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot.
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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