CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 13004/2021

MINUTA
Încheiată astăzi, 25.08.2021, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj.
Se constată participarea a 31 de membri ai Consiliului Județean, respectiv:

I. Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai.
II. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe.
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 - a participat la ședință prin mijloace electronice;
- 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.
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IV. A participat, potrivit legii, dna. Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, Secretar General
al Județului Gorj.
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. Cămui Alexandru – arhitect-șef, Consiliul Județean Gorj;
- Dna. Nistorescu Dana – consilier, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului;
- Dna. Gușiță Ramona – consilier juridic, Compartimentul pentru monitorizarea
procedurilor administrative și Monitor Oficial Local;
- Dna. Florescu Manuela – consilier, Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor
administrative și Monitor Oficial Local;
- Dl. Pavel Cristian – consilier, Compartimentul IT;
- Dl. Dinu Constantin Mădălin – director medical, Spitalul Județean de Urgență TârguJiu;
- Dna. Bratu Olimpia – manager, Biblioteca Județeană „Cristian Tell” Gorj;
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.
Dl. Popescu Mihai-Cosmin, Președintele Consiliului Județean Gorj: Având în
vedere că este îndeplinită condiția privind cvorumul de ședință, respectiv participă 31
de membri ai Consiliului Județean Gorj, din care 1, prin mijloace electronice (dl. Giorgi
Gabriel-Giorgian), vă supun aprobării următoarea ordine de zi, în conformitate cu
prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 914 din data de
19.08.2021:
1. Depunerea jurământului de către domnul Ratcu Vasile, supleant al cărui mandat a
fost validat prin Încheierea nr. 3/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I
Civilă în dosarul nr. 2820/95/2021;
2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 899/06.08.2021 a Președintelui
Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj
pe anul 2021;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene
„Christian Tell” Gorj;
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT
– Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență
Târgu-Jiu a bunurilor mobile (dotări și echipamente) rezultate din implementarea
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proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului
Județean de Urgență Târgu-Jiu”, cod SMIS 12082;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului
de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj.
7. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în
unitățile sanitare reîntorși în familie;
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 29 voturi “pentru”. Dl. Ratcu Vasile și
dl. Olaru Sergiu-Mihail încă nu au depus jurământul la momentul supunerii la vot a
ordinii de zi.
De asemenea, se supune aprobării suplimentarea ordinii de zi cu:
8. Proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea
ocupării unor funcții de conducere vacante de șef de secție și șef de serviciu din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Gorj nr.
82/2021 pentru avizarea constituirii comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor
de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor
specifice comitetului director din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean
de Urgență Târgu-Jiu;
10. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatelor reprezentanților
Fundației S.O.S. Copiii Gorjului de membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului
Gorj;
11. Depunerea jurământului de către domnul Olaru Sergiu-Mihail, supleant al cărui
mandat a fost validat prin Încheierea nr. 4/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj –
Secția I Civilă în dosarul nr. 3015/95/2021;
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu
modificările ulterioare;
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni care vor exercita
calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului
Gorj și administrarea Consiliului Județean Gorj în domeniul public al UAT – Oraș
Tismana și administrarea Consiliului Local Tismana.
Consiliul Județean a votat în unanimitate, 29 voturi “pentru”. Dl. Ratcu Vasile și dl.
Olaru Sergiu-Mihail încă nu au depus jurământul la momentul supunerii la vot a ordinii
de zi.
Domnul Președinte propune mutarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv
punctul 11 va trece la punctul 2, iar punctele 13 și 6, proiecte ce necesită vot secret, vor
rămâne ultimele, propunerea fiind votată cu 29 voturi “pentru”.
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1. Depunerea jurământului de către domnul Ratcu Vasile, supleant al cărui mandat a
fost validat prin Încheierea nr. 3/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I
Civilă în dosarul nr. 2820/95/2021;
2. Depunerea jurământului de către domnul Olaru Sergiu-Mihail, supleant al cărui
mandat a fost validat prin Încheierea nr. 4/2021 pronunțată de Tribunalul Gorj –
Secția I Civilă în dosarul nr. 3015/95/2021;
3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind validarea
Dispoziției nr. 899/06.08.2021 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în
temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificările
și completările ulterioare
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”.

4. 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.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
5. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” 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 30 voturi “pentru”. S-a abținut la vot
dl. consilier județean Rușeț Ion
Observație:
Domnul consilier județean Rușeț Ion precizează că, așa cum s-a discutat și în ședința
comisiei de specialitate, nu i se pare corect ca examenul de promovare în grad superior
să aibă loc înaintea transformării postului, menționând că din interpretarea legii nu
reiese acest lucru și că în niciun loc din țară nu se procedează astfel.
Domnul Președinte răspunde că, potrivit legii, transformarea postului înainte de
promovarea concursului nu este posibilă și aceste prevederi legale se aplică peste tot în
administrația publică.
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6. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind transmiterea
din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonialcontabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a bunurilor mobile (dotări și
echipamente) rezultate din implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea
și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu”, cod SMIS
12082
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”. Nu au votat
consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel și Popa Valentin.

7. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activității de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în
unitățile sanitare reîntorși în familie
-

Nu au fost observații.

8. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru validarea
rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării unor funcții de conducere
vacante de șef de secție și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean 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”. Nu au votat
consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel și Popa Valentin.

9. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliul Judeţean Gorj nr. 82/2021 pentru avizarea constituirii comisiilor
de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la
concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director din
cadrul unității sanitare publice - Spitalul Judeţean 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”. Nu au votat
consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel și Popa Valentin.
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10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind constatarea
încetării mandatelor reprezentanților Fundației S.O.S. Copiii Gorjului de membri ai
Comisiei pentru Protecția Copilului 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”.

11. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145/28.10.2020 privind
stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate ale Consiliului Județean Gorj, cu modificările ulterioare
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 29 voturi “pentru”. Nu au votat
consilierii județeni Ratcu Vasile și Olaru Sergiu-Mihail.

12. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind trecerea
unui imobil din domeniul public al Județului Gorj și administrarea Consiliului
Județean Gorj în domeniul public al UAT – Oraș Tismana și administrarea
Consiliului Local Tismana.
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”. Nu a votat dna.
consilier județean Bordușanu Constantina-Anca.

13. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind desemnarea
consilierilor județeni care vor exercita calitatea de membri ai Autorității Teritoriale
de Ordine Publică Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În vederea desemnării consilierilor județeni care vor exercita calitatea de membri ai
ATOP, se fac următoarele propuneri:
-

Călinoiu Ion;
Bucălăete Gheorghe;
Negru Antonie-Marius;
Grivei Gheorghe;
Tănasie Cristinel;
Rușeț Ion.
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-

Pentru monitorizarea procedurii de vot secret, s-a stabilit componența Comisiei de
numărare și validare a voturilor, după cum urmează:
Istrate Mihai;
Davițoiu-Leșu Gheorghe;
Orzan Gheorghe;
Ratcu Vasile.
In urma votului secret, au rezultat următoarele:

-

Călinoiu Ion – 26 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”;
Bucălăete Gheorghe - 25 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”;
Negru Antonie-Marius – 27 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”;
Grivei Gheorghe - 28 voturi „pentru” și 1 voturi „împotrivă”;
Tănasie Cristinel - 28 voturi „pentru” și 1 voturi „împotrivă”;
Rușeț Ion - 27 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 22 voturi “pentru”. Nu au votat
consilierii județeni Călinoiu Ion, Bucălăete Gheorghe, Negru Antonie-Marius, Grivei
Gheorghe, Tănasie Cristinel și Rușeț Ion.

14. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
inițierii demersurilor de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean
Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În vederea desemnării persoanei responsabile pentru îndeplinirea atribuțiilor legale
privind informarea și consultarea publicului, în toate etapele procesului de actualizare
a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj, este propusă dna Nistorescu
Dana, consilier în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
In urma votului secret, au rezultat următoarele:
-

Nistorescu Dana – 27 voturi „pentru” și niciun vot „împotrivă”.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”.
Diverse:
Dl Președinte, Cosmin-Mihai Popescu, informează Consiliul Județean că în perioada
26.08.2021-31.08.2021 va fi în concediu de odihnă.
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De asemenea, dl. Președinte face următorul anunț:
În calitate de reprezentant al UAT-Județul Gorj în Asociația „Clubul Sportiv Pandurii”,
vă solicit acordul pentru a-l mandata pe domnul Vicepreședinte Nichifor Gheorghe să
aprobe, în ședința AGA a Asociației, convocată pentru data de 26.08.2021, ora 14:00,
de către administratorul judiciar Consulting Company IPURL, revocarea din funcție a
administratorului special, precum și desemnarea unui înlocuitor al acestuia pe baza
propunerilor majoritare ale asociaților.
Consiliul Județean a luat la cunoștință informația menționată, exprimându-și acordul
solicitat de către Președintele Consiliului Județean.
De asemenea, a fost supus la vot procesul-verbal al ședinței din data de 30.07.2021,
acesta fiind votat în unanimitate, cu 27 de voturi „pentru”
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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