ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 4112/2021
PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 26.02.2021, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean
Gorj
Se constată participarea a 29 de membri ai Consiliului Județean, respectiv:
I. Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai.
II. Vicepreședinele 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;
- Grivei Gheorghe;
- Hanu Dorin;
- Hortopan Alexandru-Liviu;
- Istrate Mihai;
- Ișfan Ion;
- Mărgineanu Constantin-Lucian;
- Mitescu Gheorghe;
- Negru Antonie-Marius;
- Niculescu Bogdan;
- Păsărin Ovidiu-Dragoș;
- Popa Valentin;
- Popescu Constantin;
- Prunariu Mihai-Octavian;
- Rușeț Ion;
- Ștefan Constantin;
- Soare Claudiu-Gabriel;
- Șuță Denisa-Zenobia;
- Tănasie Cristinel.
IV. Au lipsit motivat de la ședință Vicepreședintele al Consiliului Județean Gorj, dl. Tașcău
Dorin-Dan, și dl. consilier județean Pavel Nelu.
V. A participat, potrivit atribuțiilor de serviciu, domnul Marcău Costel, director executiv
în cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice.

VI. Invitați:
- Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri
publice și transport public județean;
- Bajmatără Cosmin – director executiv adjunct, Direcția tehnică, investiții, infrastructură
drumuri publice și transport public județean;
- Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
- Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse-umane, managementul funcției publice
și al unităților sanitare preluate;
- Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare
de utilități publice, proiecte și programe naționale;
- Răus Daniel – arhitect șef, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența
patrimoniului și protecția mediului;
- Gușiță Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice;
- Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT;
- Dinu Constantin Mădălin – director medical, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu;
- Reprezentantul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
Ședința s-a desfășurat în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu
respectarea măsurilor obligatorii de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2.
Astfel, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 470 din data de 19.02.2021,
Consiliul Județean a fost convocat în ședință ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție Sistem de monitorizare video, antiefracție și control acces la
Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, Județul Gorj;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție ,,Reabilitare/recompartimentare clădire bloc alimentar –
Pavilion D din Cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”;
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență
Târgu Jiu - locația str. Tudor Vladimirescu”;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 207
din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului
Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor
legate de proiect;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
6. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ
Teritoriale - municipiul Motru, orașul Târgu Cărbunești și orașul Tismana;
7. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ
Teritoriale - comuna Bengești Ciocadia și comuna Bumbești – Pițic;

8. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2020 de Comisia pentru Protecția
Copilului Gorj;
9. 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.
Diverse.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de preluare în administrarea
Consiliului Județean Gorj, în considerarea calității de fondator al SC Parc
Industrial Gorj SA, a unui imobil teren evidențiat în domeniul privat al UAT –
Comuna Bălești, județul Gorj, în vederea efectuării formalităților de dobândire a
titlului de parc industrial;
11. Proiect de hotărâre pentru stabilirea componenței nominale, precum și a
Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj;
12. Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unui bun aflat în
patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și pentru abrogarea unor poziții din
Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj;
13. Proiect de hotărâre 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 2021 şi estimări pentru anii 2022,
2023 și 2024 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;
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea regimului juridic al unui bun imobil aflat în
patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și a modalității de exercitare a dreptului
de proprietate.
Lucrările ședinței au fost conduse de Președintele Consiliului Județean Gorj, dl.
Cosmin-Mihai Popescu.
S-a supus aprobării Consiliului Județean ordinea de zi a ședinței ordinare, aceasta fiind
aprobată cu 29 voturi „pentru”.
De asemenea, s-a supus aprobării suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâri
de la punctul „Diverse”, aceasta fiind aprobată cu 29 voturi „pentru”.
În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este
supus aprobării Consiliului Județean procesul-verbal al ședinței din data de 22.02.2021,
acesta fiind aprobat cu 29 voturi „pentru”.
1. Se supune aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Sistem de monitorizare
video, antiefracție și control acces la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu”, comuna Runcu, Județul Gorj

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 27 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Bucălăete
Gheorghe și Berca Eduard-Marius.
Art. 2 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat consilierii județeni Bucălăete
Gheorghe și Berca Eduard-Marius.
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat
consilierii județeni Bucălăete Gheorghe și Berca Eduard-Marius.

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor
tehnico-economici
pentru
obiectivul
de
investiție
,,Reabilitare/recompartimentare clădire bloc alimentar – Pavilion D din Cadrul
Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”
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 29 voturi “pentru”.
Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”.

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea
energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu - locația str. Tudor
Vladimirescu”
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Observație:
Dl. consilier județean Hortopan Alexandru-Liviu….
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Art. 1 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. A existat o abținere - dl. consilier județean
Hortopan Alexandru-Liviu .
Art. 2 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. A existat o abținere - dl. consilier județean
Hortopan Alexandru-Liviu .

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. A existat o abținere
- dl. consilier județean Hortopan Alexandru-Liviu .

4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea
proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu –
locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect
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”.
Art. II a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.
Art. III a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”.

5. 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. Comisia pentru sănătate și asistență
socială nu a acordat aviz, din lipsă de cvorum.

-

-

Observații:
Dl. consilier județean Soare Claudiu-Gabriel menționează că, în legătură acest proiect
de hotărâre, ar fi fost necesar ca orice modificare de structură să fie făcută ținând cont
de nevoile conducătorilor de secții ale spitalului, solicitări făcute în baza unui referat
întocmit de aceștia, mai ales că medicii ATI sunt suprasolicitați.
Dl. Dinu Constantin Mădălin, directorul medical al Spitalul Județean de Urgență TârguJiu, precizează că, într-adevăr, medicii sunt obosiți, mai ales ținând cont de situația
excepțională cu care ne confruntăm, și că s-a ales să se suplimenteze numărul de paturi
și de angajați decât să se ajungă la transferul bolnavilor la alte spitale, lucru ce ar putea
fi riscant pentru aceștia. De asemenea, s-a reușit să se aducă medici de la alte spitale din
județ, cât și din unități spitalicești din alte județe, tocmai pentru a sprijini activitatea
medicilor suprasolicitați.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Art. 1 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”. Nu au
Claudiu-Gabriel, Popa Valentin și Niculescu Bogdan.
Art. 2 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”. Nu au
Claudiu-Gabriel, Popa Valentin și Niculescu Bogdan.
Art. 3 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”. Nu au
Claudiu-Gabriel, Popa Valentin și Niculescu Bogdan.
Art. 4 a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”. Nu au
Claudiu-Gabriel, Popa Valentin și Niculescu Bogdan.

votat consilierii județeni Soare
votat consilierii județeni Soare
votat consilierii județeni Soare
votat consilierii județeni Soare

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”. Nu au votat
consilierii județeni Soare Claudiu-Gabriel, Popa Valentin și Niculescu Bogdan.

6. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru avizarea
Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale - municipiul Motru, orașul
Târgu Cărbunești și orașul Tismana
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 29 voturi “pentru”.
Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.
Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”.

7. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru avizarea
Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale - comuna Bengești Ciocadia
și comuna Bumbești – Pițic
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 29 voturi “pentru”.
Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.
Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”.

8. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2020 de Comisia pentru Protecția
Copilului Gorj
Nu au fost observații la acest punct de pe ordinea de zi.
9. 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 la acest punct de pe ordinea de zi.
10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
cererii de preluare în administrarea Consiliului Județean Gorj, în considerarea
calității de fondator al SC Parc Industrial Gorj SA, a unui imobil teren evidențiat în

domeniul privat al UAT – Comuna Bălești, județul Gorj, în vederea efectuării
formalităților de dobândire a titlului de parc industrial
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 29 voturi “pentru”.
Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.
Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.
Art. 4 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.
Art. 5 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”.

11. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru stabilirea
componenței nominale, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj
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 29 voturi “pentru”.
Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.
Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.
Art. 4 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.
Art. 5 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”.

12. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru stabilirea
regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și
pentru abrogarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public
al Judeţului Gorj
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 a votat doamna consilier județean Șuță
Denisa-Zenobia.
Art. 2 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu a votat doamna consilier județean Șuță
Denisa-Zenobia.
Art. 3 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu a votat doamna consilier județean Șuță
Denisa-Zenobia.
Art. 4 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu a votat doamna consilier județean Șuță
Denisa-Zenobia.

-

Art. 5 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu a votat doamna consilier județean Șuță
Denisa-Zenobia.

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. Nu a votat doamna
consilier județean Șuță Denisa-Zenobia.

13. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre 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 2021 şi estimări pentru anii 2022, 2023 și 2024 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
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 29 voturi “pentru”.
Art. 2 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.
Art. 3 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.
Art. 4 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.
Art. 5 a fost aprobat cu 29 voturi “pentru”.

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”.

14. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind stabilirea
regimului juridic al unui bun imobil aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum
și a modalității de exercitare a dreptului de proprietate
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 a votat dl. consilier județean Călinoiu
Ion.
Art. 2 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu a votat dl. consilier județean Călinoiu
Ion.
Art. 3 a fost aprobat cu 28 voturi “pentru”. Nu a votat dl. consilier județean Călinoiu
Ion.
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. Nu a votat dl.
consilier județean Călinoiu Ion.

Ordinea de zi a fost epuizată și domnul președinte a declarat ședința ordinară 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

