ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statutului Județului Gorj
Consiliul Județean Gorj;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare la prezentul proiect de hotărâre;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Direcția Juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte;
- Raportul de avizare al Comisiei juridică și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism;
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială.
- Prevederile art. 104 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 60/2003 privind aprobarea Statutului Județului Gorj.
În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă Statutul Județului Gorj în forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Statutul Județului Gorj prevăzut la art. 1 se publică în Monitorul Oficial Local al Județului Gorj.
Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 60/2003 privind
aprobarea Statutului Județului Gorj își încetează aplicabilitatea.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Gorj.
PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Nr. 30
Adoptată în ședința din 28.02.2020
Cu un număr de 28 voturi
Din totalul numărului de consilieri

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
ANEXA
la HCJ nr. 30 din 28.02.2020

STATUTUL JUDEȚULUI GORJ

1. REȘEDINȚA ȘI ÎNSEMNELE SPECIFICE
Județul este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din comune, orașe și,
după caz, municipii în funcție de condițiile geografice, economice, sociale, etnice și
de legăturile culturale și tradiționale ale populației, declarată ca atare prin lege.
Județul Gorj este unul dintre cele 41 de județe ale României. Reședința județului este
Municipiul Târgu-Jiu.
Județul Gorj face parte din categoria a II – a de județe și are ca însemne
specifice: stema județului și sigiliul județului.

Stema Județului Gorj a fost aprobată prin H.G. nr. 651/2007. Aceasta se
compune dintr-un scut triunghiular, fără partițiuni, pe câmp albastru, cu un unic
element – un cerb de aur oprit, orientat dextra, stând pe o terasă verde. Cerbul
reprezintă bogăția cinegetică a zonei. Elementele heraldice sunt luate din vechea
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stemă, atestată documentar încă din secolul al XVIII-lea. Terasa verde simbolizează
bogăția în pășuni a județului.
2. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Autoritățile administrației publice locale de la nivelul U.A.T. – Județul Gorj
sunt:
a) Consiliul Județean Gorj - autoritatea deliberativă;
b) Președintele Consiliului Județean Gorj – autoritatea executivă.
Consiliul județean este autoritatea administrație publice locale, constituită la
nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în
vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Consiliul județean este
compus din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat în
condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale.
În urma alegerilor autorităților publice locale din anul 2016, Consiliul Județean
Gorj s-a constituit prin H.C.J. nr. 3/22.06.2016, iar prin H.C.J. nr. 4/22.06.2016 a
fost ales, în conformitate cu prevederile legale, Președintele Consiliului Județean
Gorj, din rândul consilierilor județeni, cu votul majorității consilierilor județeni în
funcție.
Sediul Consiliului Județean Gorj este în municipiul Tg-Jiu, strada Victoria, nr. 4.
3. ÎNTINDEREA ȘI DELIMITAREA TERITORIALĂ
AȘEZARE
Judeţul Gorj este situat în partea de sud-vest a ţării, în nordul Olteniei, pe
cursul mijlociu al Râului Jiu, delimitat în nord de punctul extrem Vf. Coasta lui
Rusu, vecin cu Județul Hunedoara, latitudine nordică 45º21′ și în partea de sud de
punctul extrem Gura Motrului, vecin cu Județul Dolj 23º27′ longitudine estică; la est
este delimitat de punctul extrem Dealul Moiaga, vecin cu Județul Vîlcea, longitudine
estică 23º51′ și latitudine nordică 45º08′. Limita vestică este reprezentată de Vârful
Dobra din Munţii Godeanu, având vecin Județul Mehedinți situat pe meridianul de
22º33′ longitudine estică.
Județul Gorj are o suprafață de 5602 km², reprezentând 2,3% din suprafața
României, situându-se din acest punct de vedere pe locul 21 între județele țării.
Județul Gorj se învecinează cu județele: Hunedoara (nord), Vâlcea (est), Dolj (sud),
Mehedinți și Caraș-Severin (vest).
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STRUCTURA ADMINISTRATIVĂ
Din punct de vedere administrativ, județul Gorj este alcătuit din 70 de unități
administrativ-teritoriale ierarhizate pe ranguri (municipiul are rangul II, orașele
au rangul III, comunele au rangul IV și satele au rangul V), respectiv:
- două municipii: – Târgu-Jiu (municipiul reședință de județ) și municipiul
Motru;
- 7 orașe: Novaci, Rovinari, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Bumbești-Jiu,
Tismana și Turceni, mediul urban având o populație de 173230 locuitori.
- 61 comune, cu 411 sate având 183341 locuitori, reprezentând 51,5% din totalul
populației județului : Albeni, Alimpești, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănești,
Bălești, Bărbătești, Bengești-Ciocadia, Berlești, Bîlteni, Bolboși, Borăscu, Brănești,
Bumbești-Pițic, Bustuchin, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Cîlnic, Crasna, Crușeț,
Dănciulești, Dănești, Dragotești, Drăguțești, Fărcășești, Glogova, Godinești,
Hurezani, Ionești, Jupînești, Lelești, Licurici, Logrești, Mătăsari, Mușetești,
Negomir, Padeș, Peștișani, Plopșoru, Polovragi, Prigoria, Roșia de Amaradia,
Runcu, Samarinești, Săcelu, Săulești, Scoarța, Schela, Slivilești, Stănești, Stejari,
Stoina, Telești, Turburea, Turcinești, Țînțăreni, Urdari, Văgiulești, Vladimir.
I. MUNICIPII:
TÂRGU JIU - 1. Bîrseşti, 2. Drăgoeni, 3. Iezureni, 4. Polata, 5. Preajba Mare,
6. Romaneşti, 7. Slobozia, 8. Ursaţi.
MOTRU - 1. Lupoiţa, 2. Dealu Pomilor, 3. Rîpa, 4. Horăşti, 5. Roşiuţa, 6.
Însurăţei, 7. Leurda, 8. Ploştina.
3

II. ORAȘE:
1. BUMBEȘTI-JIU - 1. Curtişoara , 2. Lăzăreşti, 3. Pleşa , 4. Tetila.
2. NOVACI - 1. Berceşti, 2. Hirişeşti, 3. Pociovaliştea, 4. Siteşti.
3. ROVINARI - 1. Vîrţ.
4. TISMANA - 1. Celei, 2. Costeni, 3. Gornoviţa, 4. Isvarna, 5. Pocruia, 6.
Racoţi, 7. Sohodol, 8. Topeşti, 9. Vâlcele, 10. Vânăta.
5. TÎRGU CARBUNEŞTI - 1. Blahniţa de Jos, 2. Cărbuneşti-Sat, 3. Cojani, 4.
Creţești, 5. Curteana, 6. Floreşteni, 7. Măceşu, 8. Pojogeni, 9. Rogojeni, 10.
Ştefăneşti.
6. TURCENI - 1. Gârbovu, 2. Jilţu, 3. Murgeşti, 4. Strâmba-Jiu, 5. Valea Viei.
7. ŢICLENI
III. COMUNE:
1. Albeni:1 Albeni, 2. Bîrzeiu de Gilort, 3. Bolboceşti, 4. Doseni, 5. Mirosloveni,
6. Pruneşti. 2. Alimpeşti: 1. Alimpeşti, 2. Ciupercenii de Olteţ, 3. Corşoru, 4.
Nistoreşti, 5. Sîrbeşti. 3. Aninoasa: 1. Aninoasa, 2. Bobaia, 3. Costeşti, 4.
Groşerea, 5. Sterpoaia. 4. Arcani: 1. Arcani, 2. Cîmpofeni, 3. Sănăteşti, 4.
Stroieşti. 5. Baia de Fier: 1. Baia de Fier, 2. Cernădia. 6. Bălăneşti: 1. Voiteştii
din Vale, 2. Bălăneşti, 3. Blidari, 4. Cînepeşti, 5. Glodeni, 6. Ohaba, 7. Voiteştii
din Deal. 7. Băleşti: 1. Băleşti 2. Ceauru, 3. Corneşti, 4. Găvăneşti, 5. Rasova, 6.
Stolojani, 7. Tălpăşeşti, 8. Tămăşeşti, 9. Voinigeşti. 8. Bărbăteşti: 1. Bărbăteşti,
2. Musculeşti, 3. Petreşti, 4. Socu. 9. Bengeşti –Ciocadia: 1. Bengeşti, 2.
Bălceşti, 3. Bircii, 4. Ciocadia. 10. Berleşti: 1. Berleşti, 2. Bîrzeiu, 3. Gîlceşti, 4.
Lihuleşti, 5. Pîrîu Viu. 6. Scrada, 7. Scurtu, 11. Bîlteni :1. Bîlteni, 2. Cocoreni,
3. Moi, 4. Peşteana –Jiu, 5. Vlăduleni. 12. Bolboşi: 1. Bolboşi, 2. Bălăceşti, 3.
Bolboasa, 4. Igirosu, 5. Miclosu, 6. Ohaba –Jiu, 7. Valea. 13. Borăscu: 1.
Borăscu, 2. Baniu, 3. Calapăru, 4. Gura –Menţi, 5. Menţii din Dos, 6. Miluta, 7.
Scoruşu. 14. Brăneşti: 1. Brăneşti, 2. Bădeşti, 3. Brebenei, 4. Capu Dealului, 5.
Gilortu, 6. Pîrîu. 15. Bumbeşti –Piţic: 1. Bumbeşti –Piţic, 2. Cîrligei, 3. Poienari
16. Bustuchin 1. Bustuchin, 2. Cionţi, 3. Motorgi, 4. Nămete, 5. Poiana –Seciuri,
6. Poieniţa, 7. Pojaru, 8. Valea Pojarului. 17. Căpreni: 1. Căpreni, 2. Aluniş, 3.
Brăteşti, 4. Bulbuceni, 5. Cetatea, 6. Cornetu, 7. Dealu Spirei, 8. Satu Nou, 18.
Cătunele: 1. Cătunele, 2. Dealu Viilor, 3. Lupoaia, 4. Steic, 5. Valea Mînăstirii,
6. Valea Perilor. 19. Ciuperceni: 1. Ciuperceni, 2. Boboieşti, 3. Peşteana –
Vulcan, 4. Priporu, 5. Strîmba –Vulcan, 6. Vîrtopu, 7. Zorzila. 20. Cîlnic: 1.
Cîlnic, 2. Cîlnicu de Sus, 3. Didileşti, 4. Găleşoaia, 5. Hodoreasca, 6. Pieptani, 7.
Pinoasa, 8. Stejerei, 9. Vîlceaua. 21. Crasna: 1. Crasna, 2. Aninişu din Deal, 3.
Aninişu din Vale, 4. Buzeşti, 5. Cărpiniş, 6. Crasna din Deal, 7. Drăgoieşti, 8.
Dumbrăveni, 9. Radoşi. 22. Cruşeţ: 1. Cruşeţ, 2. Bojinu, 3. Marineşti, 4. Măiag,
5. Mierea, 6. Miericeaua, 7. Slămneşti, 8. Slăvuţa, 9. Urda de Jos, 10. Văluţa, 23.
Dănciuleşti: 1. Dănciuleşti, 2. Bibuleşti, 3. Hălăngeşti, 4. Obîrşia, 5. Petrăchei,
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6. Rădineşti, 7. Zăicoiu, 24. Dăneşti: 1. Dăneşti, 2. Barza, 3. Botorogi, 4. Brătuia,
5. Bucureasa, 6. Merfuleşti, 7. Şasa, 8. Trocani, 9. Ţîrculeşti, 10. Ungureni, 11.
Văcarea. 25. Drăgoteşti: 1. Drăgoteşti, 2. Corobăi, 3. Trestioara, 26. Drăguţeşti:
1. Drăguţeşti, 2. Cîrbeşti, 3. Dîmbova, 4. Iaşi –Gorj, 5. Tîlveşti, 6. Urecheşti, 27.
Fărcăşeşti: 1. Fărcăşeşti, 2. Fărcăşeşti –Moşneni, 3. Peşteana de Jos, 4. Rogojel,
5. Roşia – Jiu, 6. Timişeni, 7. Valea cu Apă. 28. Glogova: 1. Iormăneşti, 2.
Cămuieşti, 3. Cleşneşti, 4. Glogova, 5. Olteanu. 29. Godineşti: 1. Godineşti, 2.
Arjoci, 3. Chiliu, 4. Cîlceşti, 5. Pîrîu de Pripor, 6. Pîrîu de Vale, 7. Rătez. 30.
Hurezani: 1. Hurezani, 2. Busuioci, 3. Pegeni, 4. Plopu, 5. Totea de Hurezani.
31. Ioneşti: 1. Ioneşti, 2. Gura Şuşiţei, 3. Ilieşti, 4. Picu. 32. Jupîneşti: 1.
Jupîneşti, 2. Boia, 3. Pîrîu Boia, 4. Vidin, 5. Vierşani. 33. Leleşti: 1. Leleşti, 2.
Frăteşti, 3. Rasoviţa. 34. Licurici: 1. Licurici, 2. Frumuşei, 3. Negreni, 4. Totea.
35. Logreşti: 1. Tîrgu Logreşti, 2. Colţeşti, 3. Frunza, 4. Logreşti –Moşteni, 5.
Măru, 6. Popeşti, 7. Seaca. 36. Mătăsari: 1. Mătăsari, 2. Brădet, 3. Brădeţel, 4.
Croici, 5. Runcurel. 37. Muşeteşti: 1. Muşeteşti, 2. Arşeni, 3. Bîrcaciu, 4.
Gămani, 5. Grui, 6. Stănceşti, 7. Stănceşti –Larga. 38. Negomir: 1. Negomir, 2.
Artanu, 3. Bohorel, 4. Condeieşti, 5. Nucetu, 6. Orzu , 7. Paltinu. 8. Raci, 9.
Ursoaia, 10. Valea Racilor. 39. Padeş: 1. Călugăreni, 2. Apa Neagră, 3. Cerna –
Sat, 4. Cloşani, 5. Motru Sec, 6. Orzeşti, 7. Padeş, 8. Văieni. 40. Peştişani: 1.
Peştişani, 2. Boroşteni, 3. Brădiceni, 4. Frînceşti, 5. Gureni, 6. Hobiţa, 7. Seuca.
41. Plopşoru: 1. Plopşoru, 2. Broşteni, 3. Broştenii de Sus, 4. Ceplea ,5. Cursaru,
6. Deleni, 7. Izvoarele, 8. Olari, 9. Piscuri, 10. Sărdăneşti ,11. Văleni. 42.
Polovragi: 1. Polovragi, 2. Racoviţa. 43. Prigoria: 1. Prigoria, 2. Bucşana, 3.
Burlani, 4. Călugăreasa, 5. Dobrana, 6. Negoieşti, 7. Zorleşti. 44. Roşia de
Amaradia: 1. Roşia de Amaradia, 2. Becheni, 3. Dealu Viei, 4. Ruget, 5.
Seciurile, 6. Stejaru, 7. Şitoaia. 45. Runcu: 1. Runcu, 2. Bîlta, 3. Bîltişoara, 4.
Dobriţa, 5. Răchiţi, 6. Suseni, 7. Valea Mare. 46. Samarineşti: 1. Samarineşti, 2.
Băzăvani, 3. Boca, 4. Duculeşti, 5. Larga, 6. Ţirioi, 7. Valea Bisericii, 8. Valea
Mică, 9. Valea Poienii. 47. Săcelu: 1. Săcelu, 2. Blahniţa de Sus, 3. Hăieşti, 4.
Jeriştea, 5. Maghereşti. 48. Săuleşti: 1. Săuleşti, 2. Bibeşti, 3. Dolceşti, 4.
Purcaru. 49. Scoarţa: 1. Scoarţa, 2. Bobu, 3. Budieni, 4. Cerătu de Copăcioasa,
5. Cîmpu Mare, 6. Colibaşi, 7. Copăcioasa, 8. Lazuri, 9. Lintea, 10. Mogoşani,
11. Pişteştii din Deal. 50. Schela: 1. Sîmbotin, 2. Arsuri, 3. Gornăcel, 4. Păjiştele,
5. Schela. 51. Slivileşti: 1. Slivileşti, 2. Cojmăneşti, 3. Miculeşti, 4. Strîmtu, 5.
Sura, 6. Şiacu, 7. Ştiucani, 8. Tehomir. 52. Stăneşti: 1. Stăneşti, 2. Alexeni, 3.
Bălani, 4. Căleşti, 5. Curpen, 6. Măzăroi, 7. Obreja, 8. Pîrvuleşti, 9. Vaidei, 10.
Vălari. 53. Stejari: 1. Stejari, 2. Baloşani, 3. Băceşti, 4. Dealu Leului, 5. Piscoiu,
6. Popeşti –Stejari. 54. Stoina: 1. Stoina, 2. Ciorari, 3. Mieluşei, 4. Păişani, 5.
Toiaga, 6. Ulmet, 7. Urda de Sus. 55. Teleşti: 1. Teleşti, 2. Buduhala, 3.
Şomăneşti, 4. Turburea: 1. Turburea, 2. Cocorova, 3. Poiana, 4. Spahii, 5.
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Şipotu. 57. Turcineşti: 1. Turcineşti, 2. Cartiu, 3. Horezu, 4. Rugi. 58.
Ţînţăreni: 1. Ţînţăreni, 2. Arpadia, 3. Chiciora, 4. Floreşti. 59. Urdari: 1.
Urdari, 2. Fîntînele, 3. Hotăroasa. 60. Văgiuleşti: 1. Văgiuleşti, 2. Cîrciu, 3.
Covrigi, 4. Murgileşti, 5. Valea Motrului. 61. Vladimir: 1. Andreeşti, 2. Frasin,
3. Valea Deşului, 4. Vladimir.

4. ÎNFIINŢAREA UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Județul Gorj este unitate administrativ-teritorială înființată în conformitate cu
prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului
României, ținându-se seama de condițiile geografice, economice, social-politice,
etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației.
Evoluția istorică:
În anul 1864, Legea comunală a Principatelor Unite împarte țara în județe,
comune urbane și comune rurale. Fiecare județ, inclusiv județul Gorj, este condus
de un Consiliu Județean, iar primul președinte al Consiliului Județean Gorj a fost
Zamfir Părăianu (1864-1865).
Dezvoltarea socială și populația județului, precum și dezvoltarea rețelei de
localități fac un mare salt după anul 1864, când începe împroprietărirea țăranilor
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eliberați de sarcinile feudale și care se conjugă cu preluarea de către stat a
proprietăților mănăstirilor (cea mai importantă din județ era mănăstirea Tismana).
Perioada interbelică este cea care aduce mari prefaceri în România. Noua
situație organizatorică și politică a țării este consfințită prin Constituția din anul
1923, ce include pentru prima dată principiul votului universal.
Împărțirea administrativă din anul 1925 prevedea organizarea teritoriului în
județe, plăși și, ca o mare noutate administrativă, comune, formate dintr-unul sau
mai multe sate. Județul Gorj este organizat astfel: o comună urbană – Târgu- Jiu; 7
plăși – Amaradia (reședința Hurezani, azi comuna Hurezani), Cărbunești (reședința
Târgu Cărbunești, azi orașul Târgu- Cărbunești), Gilort (reședința Bibești, azi
comuna Săulești), Jiu ( reședința Peșteana de Jiu, azi în comuna Bîlteni), Novaci
(reședința Novaci, azi orașul Novaci), Ocolul (reședința Târgu- Jiu), Vulcan
(reședința Brădiceni, azi în comuna Peștișani); 153 comune rurale formate din 453
sate.
Prin Legea organizării administrative din 1968 s-a revenit la județe, municipii,
orașe și comune, după ce o vreme România a fost împărțită în regiuni, raioane, orașe
și comune. La nivelul Județului Gorj s-a organizat rețeaua de localități și împărțirea
în comune ale județului: un municipiu (Târgu-Jiu, cu 3 comune suburbane), 4 orașe
(Motru, Novaci, Târgu-Cărbunești, Țicleni), 61 comune (compuse din 399 sate); 17
sate aparțin orașelor, numărul total al comunelor din județ este 64, iar al satelor este
416.
În anul 1990 se revizuiește împărțirea administrativă a țării prin Decretul Lege
nr. 38/1990, județul Gorj având următoarea structură: 1 municipiu, 6 orașe și 63 de
comune (60 comune obișnuite, conform Legii nr. 2/1968 și cele 3 comune suburbane
ale municipiului Târgu-Jiu care devin comune obișnuite) și un număr de 414 sate.
În anuarul Statistic al României (apărut în 1995), suprafața Județului Gorj este
de 5602 km2; între anii 1968-1993 suprafața oficială a Județului Gorj era 5641 km2.
Delimitarea și denumirea județului, reședința sa, precum și rețeaua de localități
organizată în municipii, oraşe şi comune au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului
de Miniştri - nr. 1144/1968.
5. TITLUL ,, GORJEANUL ANULUI,,
La nivelul Consiliului Județean Gorj a fost aprobat, prin Hotărârea Consiliului
Județean Gorj nr. 86/25.06.2018, Regulamentul pentru acordarea titlului
,,GORJEANUL ANULUI,, și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite
deosebite. Regulamentul menționat stabilește condițiile și procedura de acordare a:
a) Titlului “Gorjeanul Anului”;
b) Distincției “Diploma de excelență”.
Atât titlul, cât și distincția se acordă la propunerea:
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a) preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj;
b) vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Gorj;
c) consilierilor judeţeni;
d) persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul sau domeniile în
care s-a afirmat cel propus;
e) oricărei persoane fizice sau juridice;
Titlul ,, Gorjeanul Anului,, și distincția ,, Diploma de excelență,, se pot acorda, după
caz, în timpul vieții persoanei nominalizate sau post- mortem.
Titlul ,,Gorjeanul Anului,, se conferă:
a) personalităţilor cu recunoaştere naţională sau internaţională care şi-au pus
amprenta asupra dezvoltării judeţului Gorj şi a imaginii acestuia;
b) personalităţilor care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la prestigiul
judeţului Gorj, în ţară şi în străinătate;
c) persoanelor care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente
deosebit de grave sau prin sacrificiul lor au salvat vieţi omeneşti;
d) persoanelor care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.),
au contribuit la realizarea unor obiective de interes public sau la îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a locuitorilor judeţului Gorj;
e) sportivilor gorjeni care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive
internaţionale;
f) persoanelor care au dat dovadă de acte de curaj şi devotament în slujba
comunităţii;
g) persoanelor juridice române sau străine care au avut o contribuție deosebită la
viața comunității și la prestigiul județului Gorj;
h) altor persoane în cazuri temeinic justificate.
Distincția ,,Diplomă de excelență,, se acordă persoanelor fizice și juridice
gorjene care excelează în următoarele domenii:
a) știință și tehnică;
b) literatură: poezie, proză, dramaturgie;
c) arte vizuale: pictură, sculptură, ceramică, desen, design, film artistic și
documentar, fotografie, artă textilă, gravură, colaj, artele decorative, arta modei etc.
d) artă dramatică;
e) muzică: clasică, ușoară, populară (compoziție și interpretare);
f) economie, finanțe-bănci;
g) învățământ, cultură, educație;
h) mass-media scrisă și audio- vizuală;
i) activități sportive- amatori și profesioniști- individuale și pe echipe;
j) caritate și protecție socială;
k) protecția mediului;
l) olimpiadele și concursurile școlare și studențești;
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m) veteranilor de război și militarilor care s-au remarcat prin acte de bravură
deosebite;
n) alte domenii.
Persoanele fizice propuse pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” sau
distincţia ,,Diplomă de excelenţă” trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele
condiţii:
a) să fie născute şi/sau domiciliate în județul Gorj;
b) să nu aibă antecedente penale.
Potrivit Regulamentului Consiliului Județean Gorj, criteriile generale de
apreciere sunt:
a) valoarea, competenţa, moralitatea, recunoscute de către comunitatea locală şi
descrise în nota de prezentare;
b) contribuţia deosebită la viaţa comunităţii şi la prestigiul judeţului Gorj sau al ţării
în lume.
Nu pot fi propuse, pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” sau distincţia
,,Diplomă de excelenţă”, persoanele fizice sau persoanele juridice ai căror
reprezentanți legali se găsesc în una din următoarele situaţii:
a) au fost condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni
contra statului, crime împotriva umanităţii, alte fapte penale;
b) au fost urmărite penal, sunt inculpate în procese penale, în cauze care ar leza
imaginea titlului sau distincţiei.
Propunerile de nominalizare pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” şi a
distincţiei ,,Diplomă de excelenţă” se înregistrează la registratura Consiliului
Judeţean Gorj.
Documentaţia înaintată va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) adresa de înaintare;
b) notă de prezentare;
c) curriculum vitae;
d) copie după actul de identitate ( BI, CI sau paşaport);
e) certificat de cazier judiciar;
f) alte acte ce atestă meritele, după caz.
În situaţia acordării titlului sau distincţiei post-mortem, documentaţia va
cuprinde:
a) adresa de înaintare;
b) notă de prezentare;
c) certificatul de deces al celui propus;
d) alte acte ce atestă meritele, după caz.
În cazul persoanelor juridice se vor depune actele enumerate mai sus, pentru
reprezentantul legal al persoanei juridice, precum și dovada legală de înregistrare a
persoanei juridice
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Documentaţia pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” şi a distincţiei
,,Diplomă de excelenţă” poate fi depusă de orice persoană fizică sau juridică, până
la data de 15 mai a anului următor celui pentru care se face nominalizarea.
În adresa de înaintare vor fi precizate în mod obligatoriu date privind
nominalizatul, distincţia pentru care este propus, domeniul şi modalităţile de
contactare.
Propunerile, însoţite de nota de prezentare, vor fi postate pe site-ul Consiliului
Judeţean Gorj, la secţiunea ,, ANUNŢURI-DEZBATERI PUBLICE”, până la data
de 25 mai.
Compartimentul Secretariat întocmeşte un referat în baza documentelor primite
şi a opiniilor sau sugestiilor cu valoare de recomandare venite din partea celor
interesaţi, îl înaintează preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj spre aprobare şi
ulterior îl transmite Comisiei consultative de specialitate constituite la nivelul
Consiliului Judeţean Gorj.
Comisia consultativă este formată din 9 membri, respectiv preşedinţii celor 9
comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj.
Preşedintele Comisiei consultative este ales din rândul celor 9 preşedinţi ai
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj.
Comisia consultativă se reuneşte în maximum 5 zile de la aprobarea referatului,
prin grija preşedintelui acesteia şi va îndeplini următoarele activităţi:
- analizarea propunerilor de nominalizare;
- solicitarea de noi documente apreciate ca fiind necesare la fundamentarea
propunerilor;
- întocmirea unei scrisori de recomandare în care se vor detalia argumentele care
susţin propunerea de acordare a titlului “Gorjeanul Anului” sau distincţiei
,,Diplomă de excelenţă” ori de respingere a propunerilor analizate;
- propunerea formulată în scrisoarea de recomandare va fi adoptată cu votul
majorităţii membrilor Comisiei consultative;
Scrisoarea de recomandare se va prezenta preşedintelui Consiliului Judeţean
Gorj care va proceda, după caz, la transmiterea propunerilor în vederea iniţierii
proiectului de hotărâre dacă se susţine acordarea titlului “Gorjeanul Anului” ori
distincţiei “Diploma de excelenţă” sau la clasarea propunerilor, în situaţia respingerii
acestora de către Comisia consultativă;
După parcurgerea procedurii prevăzute anterior, preşedintele Consiliului
Judeţean Gorj supune spre dezbatere si adoptare Consiliului Judeţean Gorj proiectul
de hotărâre privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” sau a distincţiei ,,Diplomă
de excelenţă”.
Hotărârile pentru acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” şi a distincţiilor
conferite unor personalităţi cu merite deosebite se adoptă de către Consiliul judeţean
Gorj cu votul a 2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie.
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Nu este obligatorie acordarea anuală a titlului “Gorjeanul Anului” sau
distincţiei “Diploma de excelenţă”, dacă persoanele nominalizate nu obţin numărul
de voturi prevăzut în regulament.
Anual se pot acorda un singur titlu “Gorjeanul Anului” și una sau mai multe
distincții ”Diplomă de excelență.
Nu poate fi acordat titlul „Gorjeanul anului” post-mortem decât în situația în
care persoana nominalizată a decedat în anul anterior, cu luarea în considerare a
contribuției sale deosebite la viața comunității și la prestigiul județului Gorj și al țării
în lume, din anul respectiv.
În situația în care sunt nominalizate mai multe persoane pentru a primi titlul
„Gorjeanul anului”, în funcție de numărul de voturi primite din partea membrilor
Comisiei consultative de specialitate, persoanele clasate pe locurile următoare vor fi
nominalizate pentru a primi distincția „Diplomă de excelență”.
Desfăşurarea ceremoniei de acordare a titlului “Gorjeanul Anului” şi a
distincţiei ,,Diplomă de excelenţă” are loc o dată pe an. Titlul “Gorjeanul Anului” şi
distincţia ,,Diplomă de excelenţă” vor fi înmânate de către preşedintele Consiliului
Judeţean Gorj.
Procedura înmânării titlului “Gorjeanul Anului” şi distincţiei “Diploma de
excelenţă” este întotdeauna publică şi se desfăşoară astfel:
a) Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj prezintă expunerea de motive care a
stat la baza propunerii de acordare a titlului sau distincţiei;
b) Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj înmânează titlul “Gorjeanul Anului”
sau distincţia “Diploma de excelenţă”, un trofeu, respectiv o diplomă, realizate
în acest scop, şi un premiu în bani, laureaţilor sau persoanei care îi reprezintă.
c) Premiul pentru titlul ”Gorjeanul anului” va fi în cuantum de maxim 5000 lei
(net), iar premiul pentru distincția ”Diplomă de excelență” va fi în cuantum de
maxim 1000 lei (net). În situația în care se acordă mai multe distincții ”Diplomă
de excelență” valoarea cumulată a premiilor nu poate depăși suma de 2000 lei
(net), sumă împărțită în mod egal între laureați. Cuantumul premiilor va fi
indexat anual cu indicele de inflație al anului anterior, comunicat de Institutul
Național de Statistică, și rotunjit în favoarea beneficiarului, iar suma aferentă va
fi asigurată din bugetul propriu al județului Gorj.
d) Se dă cuvântul laureaților (persoanei fizice sau reprezentantului persoanei
juridice) sau, dacă titlul “Gorjeanul Anului” sau distincţia “Diploma de
excelenţă” se acordă post-mortem, reprezentantului acestuia..
e) Pot lua cuvântul şi alte persoane prezente, dacă doresc să sublinieze meritele
laureaţilor;
Modelul diplomelor de acordare a titlului “Gorjeanul Anului” sau distincţiei
“Diploma de excelenţă” se stabilesc cu sprijinul Compartimentul IT din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.
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La redactarea diplomelor “Gorjeanul Anului” şi distincţiei “Diploma de
excelenţă”, următoarele elemente sunt obligatorii:
a) denumirea ,,Consiliul Judeţean Gorj”;
b) amprenta stemei judeţului Gorj (ştanţare);
c) menţionarea numărului şi datei Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj pentru
acordarea titlului “Gorjeanul Anului” sau distincţiei;
d) menţionarea titlului “Gorjeanul Anului” sau a distincţiei, după caz;
e) menţionarea, în rezumat, a meritelor câştigătorului ;
f) semnătura preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj;
g) ştampila Consiliului Judeţean Gorj.
6. COMPONENȚA ȘI STRUCTURA POPULAȚIEI
La 1 iulie 2019 populația totală stabilă a județului era de 356571 persoane,
astfel: - Municipiul Tg –Jiu - 94986 persoane;
- Municipiul Motru - 21701 persoane.
Orașe:
- Bumbești-Jiu - 9574 persoane;
- Novaci - 5638 persoane;
- Rovinari – 13212 persoane;
- Țicleni - 4628 persoane;
- Tg-Cărbunești - 8578 persoane;
- Tismana - 6928 persoane;
- Turceni - 7985 persoane.
Total mediu urban: 173230 persoane (49% din populație)
Total mediu rural: 183341 persoane. (51% din populație)
Densitatea este de 59,7 locuitori / km2.
La recensămintele organizate în ultimele decenii, populația județului a
înregistrat următoarele cifre:
-

1930
1948
1956
1966
1977
1992
2002
2011
2016

253.812;
280.524;
293.031;
298.382;
348.521;
401.021;
387.308;
341.594;
366.429;
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- 2019

356.571.

Populația majoritară, respectiv 94,2% din totalul locuitorilor este reprezentată
de cetățenii de naționalitate română, 2% din populație sunt cetățeni de etnie rromă,
3,7% nu au declarată apartenența, iar 0,1% din populație este de altă naționalitate,
conform datelor INS de la recensământul din octombrie 2011.

7. CĂILE DE COMUNICAȚIE
INFRASTRUCTURA
Județul Gorj este traversat de drumuri județene și este accesibil prin rețeaua
de drumuri naționale. În 2-5 ore se poate ajunge într-unul din marile centre ale țării:
București, Craiova, Timișoara.
Lungimea drumurilor publice este de 2281 km, din care:
- modernizate: 1115 km
- cu îmbrăcăminte ușoară rutieră 579 km;
- pietruite 453 km;
- de pământ 134 km.
Drumurile naționale au o lungime totală de 426 km, din care:
- modernizate 367 km;
- cu îmbrăcăminte ușoară rutieră 7 km;
- pietruite 52 km.
Drumurile județene și comunale au o lungime totală de 1855 km, din care:
- modernizate 748 km;
- cu îmbrăcăminte ușoară rutieră 572 km;
- pietruite 401 km;
- de pământ 134 km.
Drumuri județene total 837 km, din care:
- asfalt tip beton 359,515 km;
- beton, ciment 107,360 km;
- pavaj 1,330 km;
- îmbrăcăminte asfaltică 316,649 km;
- împietruit 39,348;
- de pământ 12,791 km.
Drumurile comunale au o lungime totală de 1018 km, din care:
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- cea mai mare pondere o reprezintă drumurile împietruite 36% km, după cum
urmează:
- 92,944 km beton ciment;
- 256,473 km îmbrăcăminte asfaltică;
- împietruit 368,049 km;
- de pământ 125,632 km.
Transportul pe calea ferată este foarte important pentru Județul Gorj. Ruta
națională Timișoara-București și Cluj-București traversează întregul județ și, în
cadrul județului, cele 6 orașe importante și alte 35 de localități sunt conectate la calea
ferată. Lungimea căilor ferate pe teritoriul județului este de 254 km, din care 239
km este electrificată (179 km cu o cale și 60 km cu două căi). Un loc aparte în
transportul feroviar îl ocupă sectorul de cale ferată Bumbești-Livezeni (30 km, 38
tunele, 25 de viaducte și10 poduri), dat în folosință în 1948, care scurtează drumul
dintre Oltenia și bazinul carbonifer de la Petroșani.
REȚELELE DE TELECOMUNICAȚII
În Județul Gorj, în ultimii ani au avut loc îmbunătățiri importante în sistemul
de telecomunicații. Multe centre sunt acum conectate prin cabluri de fibră optică, iar
în Tg-Jiu funcționează o centrală digitală cu peste 16000 linii. În prezent, peste 90%
din populație este abonată telefonic la diverse sisteme de telefonie digitală.
Județul Gorj este interconectat în sistemul național, inclusiv prin intermediul
județelor care fac parte din Regiunea de dezvoltare sud-vest prin cablu interurban,
cablu coaxial și linii telefonice aeriene.
Telecomunicațiile prin rețele mobile au căpătat o pondere din ce în ce mai
mare, inclusiv în zonele izolate, astfel încât nu mai este edificatoare proporția
gospodăriilor racordate la telefonia fixă, însă, în momentul actual, nu poate fi
cuantificată dinamica acestui fenomen.
8. PRINCIPALELE INSTITUŢII DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI,
SĂNĂTĂŢII, CULTURII, ARTEI, ASISTENŢEI SOCIALE, MASS-MEDIA
EDUCAȚIE
La nivelul județului Gorj, rețeaua școlară cuprinde 260 grădinițe, 375 școli și
33 licee (dintre care: licee și colegii teoretice - 7, licee cu profil tehnic - 18, licee
profil resurse - 2, licee profil servicii - 3, licee profil artistic - 1, licee cu profil de
educație fizică și sport - 1, seminarii teologice - 1). În aceste unități de învățământ
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preuniversitar sunt înscriși un număr 13227 elevi astfel: 5968 elevi în licee și colegii
teoretice, 3540 elevi în licee tehnice, 1000 elevi în licee tehnice-resurse naturale și
protecția mediului, restul elevilor urmând cursurile în alte forme de învățământ
(silvic, agro-montan, veterinar, economic etc.). La nivelul județului Gorj
funcționează, de asemenea, două școli postliceale sanitare, 3 cluburi ale copiilor și
elevilor, 2 cluburi sportive și Casa Corpului Didactic.
În județul Gorj sunt două instituții de învățământ superior, respectiv
Universitatea ,,Titu Maiorescu,, și Universitatea de stat „Constantin Brâncuși”,
înființată în anul 1992. În prezent, în cadrul Universității ,, Constantin Brâncuși,,
funcționează 5 facultăți după cum urmează: Facultatea de Inginerie si Dezvoltare
Durabilă; Facultatea de Științe ale Educației si Management Public; Facultatea de
Științe Economice; Facultatea de Științe Medicale si Comportamentale și Facultatea
de Științe Juridice. În prezent, aproximativ 5900 tineri sunt înscriși la diverse forme
de învățământ: cursuri de zi (formă lungă și formă scurtă), fără frecvență și cursuri
la distanță .
CULTURĂ, ARTĂ
Gorjul este o vatră a culturii populare românești, recunoscută prin valorile pe
care le-a dat în numeroasele ei genuri de manifestări, îmbogățind patrimoniul
cultural național.
În județ sunt înființate 11 muzee și 255 biblioteci, din care: 184 biblioteci
școlare, 50 biblioteci comunale, 7 municipale și orășenești și una universitară.
Numărul volumelor existente în biblioteci este de aproximativ 2.500.000 exemplare,
iar cel al cititorilor înscriși este de peste 100.000.
În anul 2015 a fost aprobată Legea privind înființarea Muzeului Național
„Constantin Brâncuși” cu sediul la Târgu-Jiu. Ulterior, în anul 2017, Consiliul
Județean Gorj a oferit clădirea Casei „Barbu Gănescu” Ministerului Culturii să poată
amenaja muzeul dedicat sculptorului născut la Hobița în Județul Gorj și desăvârșit
la Paris în Franța. Muzeul a fost inaugurat pe 19 Februarie 2020 de Ziua Națională
„Constantin Brâncuși”, ziua de naștere a artistului.
Sub autoritatea Consiliului Județean Gorj sunt organizate 5 importante
instituții publice de cultură: Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din
Tg-Jiu, Biblioteca Județeană Christian Tell” Tg-Jiu, Muzeul Județean „Alexandru
Ștefulescu” Tg-Jiu, Școala Populară de Artă Tg-Jiu și Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.
În municipiul Tg-Jiu, în subordinea Consiliului Local sunt înființate, ca
instituții de cultură și artă, Teatrul „Elvira Godeanu” Tg-Jiu și Centrul Național
„Constantin Brâncuși”.
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O componentă importantă a patrimoniului cultural al județului o constituie
mănăstirile și schiturile, de numele cărora se leagă evenimente importante din istoria
națională, precum și personalități marcante ale culturii, istoriei și civilizației
românești. Printre cele mai impresionante lăcașuri care pot fi vizitate se numără:
- Mănăstirea Tismana – monument istoric datat din anul 1363-1377, care se află la
o distanță de 34 km de Tg-Jiu, 80 km față Băile Herculane, 104 km față de Horezu,
126vkm de Craiova, 147 km de Râmnicu Vâlcea;
- Mănăstirea Polovragi datată din anul 1505, care se află la o distanță de 53 km față
de Tg-Jiu și 57 km față de Râmnicu Vâlcea;
- Mănăstirea Strâmba Turceni, ridicată între anii 1597 și 1599, nu mai păstrează din
vechiul ansamblu decât biserica cu hramul Sf. Treime, stăreția și ruinele unor ziduri
pe aripa de nord. Biserica este considerată monument istoric.
Întreaga manieră de construcție a acestor lăcașuri de cult vorbește despre
simplitate și curățenie sufletească. De o însemnătate turistică deosebită, atât din
punct de vedere arhitectural cât și ca importanță istorică sunt și mănăstirile: Crasna,
Lainici, Vișina, Schitul Târgu-Logrești.
Alături de mănăstirile și schiturile din Gorj trebuie amintite bisericile din
municipiul Tg-Jiu de care se leagă nume celebre din cultura românească: Biserica
Sf. Voievozi Mihail și Gavril, Sf. Apostoli Petru și Pavel, Sf. Nicolae și Sf. Andrei.
Principala caracteristică a arhitecturii din Oltenia o reprezintă culele: Cula Cornoiu
de la Curtișoara, Cula Cioabă-Chintescu de la Șiacu, Cula I.C. Davani, Sat Larga,
Cula ”Eftimie Nicolaescu”, Sat Runcurel (Mătăsari).
O altă componentă a arhitecturii civile o reprezintă casele memoriale și
monumentele funerare: Casa Memorială ”Ecaterina Teodoroiu”; Casa Memorială
„Iosif Keber”, Casa Muzeu ”Constantin Brâncuși”; Casa Memorială ”Tudor
Vladimirescu”; Casa Memorială ”Ion Popescu-Voitești” (Bălănești);
Casa Memorială ”Maria Apostol” și Casa-Muzeu ”Maria Lătărețu”.
SĂNĂTATE
În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările
și completările ulterioare, prin Hotărâri ale Consiliului Județean Gorj, nr. 54/2010,
si nr. 55/2010 a fost aprobată preluarea managementului asistenței medicale pentru
Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, respectiv Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor
Vladimirescu”- Comuna Runcu, Consiliul Județean Gorj dobândind astfel calitatea
de autoritate a administrației publice locale cu rețea sanitară proprie. În temeiul
acelor acte normative (H.C.J. nr. 54/2010 și H.C.J. nr. 55/2010) a fost aprobată
preluarea managementului asistenței medicale al Spitalului Județean de Urgență TgJiu, unitate sanitară publică, cu paturi, cu personalitate juridică ce funcționează în
baza Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
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modificările și completările ulterioare și deține competențele și resursele materiale
și umane în vederea asigurării îngrijirilor medicale definitive de urgență pentru
majoritatea cazurilor care provin din județ și care nu pot fi tratate definitiv la nivel
local, în spitalele municipale sau orășenești ori în centre de permanență, în
conformitate cu protocoalele în vigoare.
În cadrul Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu, sunt organizate următoarele
secții și compartimente:
Secțiile din Clădirea nr.1, Str. Progresului, nr. 18:
- Secția Medicină Internă I;
din care: compartiment de nefrologie; compartiment pneumologie;
- Secția Gastroenterologie
- Secția Endocrinologie
din care: compartiment diabet zaharat, nutriție și boli metabolice (adulți și copii):
- Secția Cardiologie
din care: compartiment USTACC (unități de supraveghere și tratament avansat al
pacienților cardiaci critici )
- Pediatrie;
- Obstetrică-Ginecologie;
- Neonatologie (compartiment prematuri și compartiment terapie intensivă);
- Neurologie;
din care: compartiment de recuperare medicală neurologică;
- A.T.I.I.
Secțiile din Clădirea nr. 2 – Str. Tudor Vladimirescu, nr. 17:
- Medicină Internă II;
- Compartiment geriatrie și gerontologie;
- Secția Chirurgie Generală I, din care: compartiment arși și compartiment
neurochirurgie;
- Secția Chirurgie Generală II;
Din care: compartiment chirurgie și ortopedie infantilă și compartiment chirurgie
toracică;
- Secția A.T.I. II
- Secția Ortopedie și Traumatologie (Sală de kinetoterapie);
- Secția O.R.L.
din care: compartiment chirurgie orală și maxilo-facială;
- Secția Oftalmologie;
- Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie;
- Secția Urologie;
Secțiile din Clădirea nr.3 – Str. A.I. Cuza, nr.1:
- Boli Infecțioase
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din care: compartiment HIV/SIDA;
- Secția Psihiatrie Acuți;
- Secția Oncologie Medicală;
- Secția Dermatovenerologie;
- Unitatea de primire urgențe (U.P.U. – SMURD) - Str. Tudor Vladimirescu,
nr.17;
- Cabinet medicină dentară de urgență;
- Compartimentul de radiologie și imagistică medicală;
- Secția de Hemodializă Str. Tudor Vladimirescu nr.18;
- Camere de gardă: Str. Progresului, nr.18 și Str. A.I. Cuza nr.1 .
De asemenea, funcționează:
- Farmacie – Str. Progresului nr.18;
- Blocuri operatorii;
- Bloc de nașteri;
- Sterilizări;
- Unitatea de Transfuzii Sanguine;
- Birou de Internări;
- Laborator analize medicale;
- Laborator de radiologie și imagistică medicală (CT și RMN);
- Serviciul de Anatomie Patologică
cu compartimentele: citologie; histopatologie; prosectură;
Centrul de Sănătate Mintală (CSM);
Staționar de zi:
- Laborator Explorări Funcționale;
- Compartimente: endoscopie digestivă, endoscopie bronșică;
- Serviciul de Medicină Legală;
- Laborator Toxicologie;
- Laborator de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie (bază tratament);
- Serviciul specializat de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
- Serviciul de evaluare și statistică medicală:
- Compartiment informatică medicală;
- Cabinet oncologie medicală;
- Cabinet oncologie medicală;
- Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
- Cabinet planificare familială;
- Cabinet medicină sportivă;
- Cabinetul boli infecțioase;
- Cabinet asistență socială;
- Cabinet medicina muncii;
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- Dispensar TBC;
- Laborator BK.
Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitățile:
- Medicină Internă;
- Cardiologie;
- Chirurgie Generală;
- Obstetrică-Ginecologie;
- Dermatovenerologie;
- Neurologie;
- Oftalmologie;
- O.R.L.
- Urologie;
- Pediatrie;
- Ortopedie și traumatologie;
- Psihologie;
- Neuropsihiatrie infantilă;
- Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie;
- Psihiatrie;
- Alergologie;
- Gastroenterologie;
- Nefrologie;
- Chirurgie orală și maxilofacială;
- Endocrinologie;
- Pneumologie;
- Genetică Medicală;
- Cabinet de chirurgie și ortopedie infantilă;
- Săli de tratament;
- Fișier adulți;
- Fișier copii.
Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – Comuna Runcu este
unitate sanitară publică, cu paturi, cu personalitate juridică, ce funcționează în baza
Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
și completările ulterioare și asigură asistență medicală completă de monospecialitate
a bolnavilor internați, cuprinzând și ambulatoriul de pe teritoriul arondat.
La nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – Comuna Runcu
sunt organizate:
- Secția Pneumologie I;
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- Secția Pneumologie II;- - Secția Pneumologie III;
- Camera de gardă;
- Farmacie (circuit închis);
- Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitatea pneumologie;
- Compartiment recuperare medicală respiratorie (sală kinetoterapie, sală
tratament fizioterapie, salină);
- Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
- Compartiment de evaluare și statistică medicală;
- Laborator de radiologie și imagistică medicală;
- Compartiment explorări funcționale;
- Compartiment endoscopie bronșică;
- Laborator de analize medicale.
De asemenea, la nivel local, funcționează și următoarele unități sanitare:
Spitalul Municipal Motru, Spitalul Orășenesc de Urgență Târgu-Cărbunești, Spitalul
Orășenesc Rovinari, Spitalul Orășenesc Novaci, Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu și
Spitalul Orășenesc Turceni.
TURISMUL
Din examinarea potențialului turistic al județului Gorj rezultă o zonificare care
corespunde concentrării de obiective și atracții turistice majore de pe teritoriul
județului, respectiv:
- arealul turistic Tg-Jiu - Tismana;
- arealul turistic Parâng - Novaci;
- arealul turistic Cerna;
- arealul turistic Dealurile Subcarpatice.
Tranzitul turistic este favorizat de poziția în teritoriul național a județului și de
accesul relativ ușor din toate zonele țării, precum și de racordarea potențialului
turistic județean la alte zone de interes turistic.
Județul Gorj deține un foarte valoros potențial turistic, caracterizat printr-un
cadru natural generos prin toate componentele sale, precum și prin importante și
variate atracții turistice antropice, la care se adaugă păstrarea unor vechi ocupații și
meșteșuguri, a unor frumoase datini și obiceiuri culturale.
Un punct de maximă atracție pentru turiștii din întreaga lume este Complexul
Sculptural al marelui artist de renume mondial Constantin Brâncuși din municipiul
Tg-Jiu, compus din „Coloana Infinitului”, „ Poarta Sărutului” și „Masa Tăcerii”.
De asemenea, se evidențiază ca atracții turistice și monumentele istorice și de
arhitectură, inventarul acestora ridicându-se la un număr de 34 de monumente și
situri arheologice, 298 monumente și ansambluri de arhitectură, 5 case memoriale,
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39 monumente și ansambluri de artă plastică și cu valoare memorială, precum și 7
zone istorice urbane și rurale.
Geografic, din examinarea întregului potențial turistic se detașează câteva
concentrări de atracții și obiective turistice:
● Arealul turistic Tg-Jiu-Tismana situat în partea centrală și de vest a județului, care
cuprinde o concentrare deosebită de obiective turistice, atât în aria deluroasă și
depresionară subcarpatică, cât și în cea montană dintre Tg-Jiu și Motru.
● Arealul turistic Parâng-Novaci, care se circumscrie zonei montane și sectorului
subcarpatic de la est de Râul Jiu, zonă în care se desfășoară traseul drumului județean
DJ665 și care asigură accesul la toate obiectivele de natură turistică ce urmează a fi
prezentate în continuare.
● Arealul turistic Cerna situat în zona alpină, mai greu accesibilă, dar care este
caracterizată prin obiective turistice naturale și antropice de mare valoare.
● Arealul turistic ce ocupă zona colinară la sud de municipiul Tg-Jiu şi care este
caracterizat de bogăția de obiective de arhitectură specifice, cultural-istorice şi
tradiții etnofolclorice.
În același timp, de mare importanță sunt cele două categorii de bunuri de patrimoniu
protejate și anume:
● zonele și monumentele naturii puse sub regim de protecție specială (rezervații
botanice, rezervații forestiere, rezervații geologice, rezervații paleontologice,
rezervații speologice);
● monumente istorice (monumente, situri și ansambluri arheologice, monumente și
ansambluri de arhitectură, clădiri memoriale, monumente și ansambluri de artă
plastică și cu valoare memorială zone istorice urbane și rurale);
● versanții sudici ai Munților Parâng și Căpățânii, cu peisaje de mare atractivitate;
● forme carstice spectaculoase: abrupturi calcaroase, peșteri (Polovragi, Muierilor
etc);
● domeniul schiabil de lângă extensiunea în zona Cabanei Rânca, la peste 1500 m
altitudine, cu mare potențial de amenajare;
● apele minerale care au permis dezvoltarea stațiunii balneo-climaterice de interes
național de la Săcelu;
● rezervații naturale protejate;
● existența unor importante suprafețe împădurite, ce dețin un fond cinegetic valoros
pentru practicarea vânătorii.
În multe localități ale zonei există monumente cultural-istorice și de
arhitectură, detașându-se în mod deosebit mănăstirile Polovragi, Lainici, Tismana și
Crasna.
Formele turistice specifice acestui areal sunt: turismul montan, turismul
balnear, sporturile de iarnă, turismul speologic, turismul cultural, de tranzit, turismul
de week-end.
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Accesibilitatea în acest areal turistic de excepție se realizează prin cele două
drumuri naționale DN 66 și DN 67, care limitează, la extremitățile de est și de vest,
teritoriul prezentat.
ASISTENŢA SOCIALĂ
În materie de asistență socială, în subordinea Consiliului Județean Gorj
funcționează:
a) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
b) Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj;
c) Comisia pentru Protecția Copilului Gorj.
În subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj sunt organizate următoarele servicii sociale:
I. Complexul de servicii comunitare pentru copilul aflat în dificultate Tg-Jiu, în
cadrul căruia funcționează:
1) Centrul de zi – Pestalozzi;
2) Apartamentul pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi, ,,Sf.
Nicolae,, - Tg-Jiu;
3) Apartamentul pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi, ,,Sf.
Dumitru,, - Tg-Jiu;
4) Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor Debarcader - Tg-Jiu;
5) Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor, Aleea
Teilor - Tg-Jiu;
6) Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor, Săvinești
- Tg-Jiu;
7) Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor, Tineretul
– Rovinari;
8) Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor, Rovinari –
Loc. Rovinari;
9) Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor, Primăverii
Motru;
10) Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor,
Mărgăritarul - Motru;
11) Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor, Motru –
Loc. Motru;
12) Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi,
Petrești - Tg-Jiu;
13) Centrul de primire în regim de urgență Tg-Jiu;
14) Centrul de primire în regim de urgență pentru mama și copilul, victime ale
violenței domestice Tg-Jiu.
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II. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci în
cadrul căruia funcționează:
1) Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți - Valea
Gilortului;
2) Centrul de zi – Novaci;
3) Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor Huluba;
4) Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor Novaci;
5) Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi
Pociovaliștea.
III. Complexul de recuperare pentru copii cu dizabilități Târgu Jiu în cadrul
căruia funcționează:
1) Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg-Jiu;
2) Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități Tg-Jiu.
IV) Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Târgu Jiu în
cadrul căruia funcționează:
1) Centrul de recuperare (tip ambulatoriu) pentru copilul cu dizabilități Tg-Jiu;
2) Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități.
V) Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Târgu Jiu
în cadrul căruia funcționează:
1) Centrul de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în
familie;
2) Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități –
Târgu Jiu;
3) Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități
Rachiți;
4) Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități
Scoarța.
VI. Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Târgu Jiu în
cadrul căruia funcționează:
1) Centrul maternal Tg-Jiu; -Centru de zi Tg-Jiu;
VII.) Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate TgCărbunești în cadrul căruia funcționează:
1) Centrul maternal –Tg-Cărbunești;
2) Centrul de primire și evaluare în regim de urgență pentru copilul abandonat sau
părăsit în maternitate Tg-Cărbunești;
3) Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor- Tg-Cărbunești;
4) Centrul de zi Tg-Cărbunești; -Serviciul de monitorizare, asistență și sprijin al
femeii gravide predispuse să își abandoneze copilul- Tg-Cărbunești.
VIII. Complexul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți
Bâlteni- Loc. Tg-Jiu în cadrul căruia funcționează:
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1) Centrul de recuperare și reabilitare;
2) Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică.
IX. Complexul de îngrijire și asistență Dobrița în cadrul căruia funcționează:
1) Centrul de recuperare și reabilitare –Dobrița;
2) Centrul de îngrijire și asistență – Dobrița .
X. Complexul de îngrijire și asistență Suseni în cadrul căruia funcționează:
1) Centrul de recuperare și reabilitare –Suseni;
2) Centrul de îngrijire și asistență – Suseni.
XI. Centrul de recuperare și reabilitare Tg-Cărbunești.
XII. Unitatea protejată ,,Sf. Constantin,, și centrul de formare profesională în
cadrul căruia funcționează:
1) Secția tâmplărie;
2) Secția horticultură;
3) Secția brutărie;
4) Secția croitorie;
5) Secția carmangerie;
6) Secția zootehnie;
7) Centrul de formare profesională: - Secția bucătărie.
MASS-MEDIA
La nivelul județului Gorj, activitatea de radio și televiziune este realizată de
centre de radiodifuziune publice și private (Radio Accent, Radio Tg-Jiu, Radio
Infinit, Radio Omega), precum și de televiziune (Acces TV, TV Sud, Gorj TV,
Tele3, Accent TV, N-Sat).
De asemenea, presa scrisă constituie un mijloc de comunicare în masa; dintre
publicații amintim: Gorjeanul, Impact în Gorj, Pandurul, Gorj-Domino.
9. ECONOMIA
FUNCŢIUNILE ECONOMICE
Resursele județului Gorj au fost valorificate din cele mai vechi timpuri,
existând exploatări de grafit la Polovragi, calcar la Dobrița și Suseni, dolomite la
Tismana, antracit la Schela. În prima jumătate a secolului XVIII crește numărul
atelierelor meșteșugărești, în special a celor de olărit, fapt care a dus și la denumirea
de Olari a unui cartier din Târgu Jiu.
Structura produsului intern brut pune în evidență locul principalelor ramuri
ale economiei județului: industria și construcțiile - 49% din PIB, agricultura,
silvicultura și exploatarea forestieră - 20%, iar serviciile - 31%.
24

În economia județului sunt active un număr de peste 5000 societăți
comerciale, din care: peste 600 în industrie, peste 500 în construcții, peste 2000 în
comerțul cu ridicata, peste 500 de societăți de transporturi și depozitare, peste 400
de societăți în activitatea hotelieră și restaurante; alte societăți își desfășoară
activitatea în domenii precum: informații și comunicații, tranzacții imobiliare,
activități profesionale științifice și tehnice, activități de servicii administrative,
învățământ, sănătate și asistență socială, activități de spectacol, culturale și
recreative.
INDUSTRIA
Industria reprezintă funcțiunea economică dominantă care, alături de
construcții, asigură aproape jumătate din produsul intern brut al județului.
În Județul Gorj activează următoarele tipuri de unități: unități în industria
extractivă, unități în industria prelucrătoare, unități în producția și furnizarea de
energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, unități în distribuția
apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare.
Resursele de energie primară cuprind: cărbune net, țiței, gaze naturale utilizabile,
lemne de foc, energie hidroelectrică. Ponderea cea mai mare în puterea instalată a
grupurilor electrogene este energia produsă de termocentrale de la Rovinari și
Turceni.
Principalele produse industriale realizate la nivelul Județului Gorj sunt:
▪ energie electrică prin termocentrale și hidrocentrale;
▪ articole tehnice din cauciuc și cauciuc regenerat ;
▪ materiale de construcții (ciment, tuburi de azbociment, cărămidă etc);
▪ construcții metalice și produse din metal;
▪ cherestea, mobilă, parchete;
▪ unități de producție cablaje;
▪ confecții și tricotaje ;
▪ produse alimentare (preparate din carne, lapte, dulciuri, băuturi etc).
Principalele activități ale industriei extractive prezente pe teritoriul județului
sunt:
- exploatarea țițeiului;
- exploatarea gazelor naturale;
- exploatarea lignitului și antracitului la zi (cariere) și în subteran;
- exploatarea calcarului.
Suprafața ocupată cu pădurile din județul Gorj este de 249,7 mii ha și face parte
din grupa ecologică subcarpatică E3 (Parâng-Vulcan) caracterizată prin potențialul
termic și hidric relativ ridicat. Structura și distribuția vegetației forestiere reflectă pe
deplin specificul zonal, regional și chiar local al condițiilor climaterice.
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Pentru județul Gorj, pădurea reprezintă o importanță economică și valoare de suport
a dezvoltării localităților și protecție a calității mediului.
AGRICULTURA
La nivelul județului Gorj, suprafața agricolă se structurează în următoarele categorii
de folosință: teren arabil - 97728 ha, pășuni - 75256 ha, vii și pepiniere viticole 4190 ha, livezi pomi - 7433 ha, teren neagricol - 97026 ha, păduri și vegetații
forestiere - 74803 ha, suprafața ocupată de ape și bălți - 39611 ha, suprafață ocupată
de construcții - 10902 ha, căi de comunicații și căi ferate - 811 ha, teren degradat și
neproductiv - 10114 ha.
Producția agricolă a județului Gorj se realizează prin următoarele tipuri de activități:
- activitatea agricolă primară, reprezentată de producția vegetală și animală;
- activitatea agricolă secundară, care cuprinde prelucrarea și industrializarea unei
părți din produsele agricole obținute;
- activitatea agricolă terțiară, care îmbracă toate aspectele de prelucrare, depozitare,
valorificare, atât a produselor agricole brute, cât și a celor industrializate sau
prelucrate.
Aceste suprafețe sunt în sistem privat.
Sectorul animalier este structurat în următoarele categorii de animale: bovine, vaci
de lapte, porcine, ovine, capre, cabaline, păsări, familii de albine.
10. SERVICIILE PUBLICE
Conform prevederilor legale, serviciile publice sunt structuri organizatorice,
înființate în baza legii, de către autoritățile administrației publice locale, învestite cu
anumite atribuții, încadrate cu personal de specialitate, pentru a exercita atribuțiile
stabilite, înzestrate cu mijloace materiale și bănești, în scopul satisfacerii în mod
continuu a intereselor colectivității.
Sub autoritatea Consiliului Județean Gorj, își desfășoară activitatea:
Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”; Biblioteca Județeană ”Christian
Tell”; Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Gorj; Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Gorj; Centrul Militar
Zonal Gorj; Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă; Direcția Comunitară
Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj; Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj; Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj; Muzeul
Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”; Școala Populară de Artă Târgu-Jiu; Serviciul
Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj; Serviciul
Public Județean Salvamont Gorj; Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; Spitalul
de Pneumofiziologie ”Tudor Vladimirescu” – Comuna Runcu.
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Agenți Economici:
- S.C. Întreprinderea de Drumuri și Poduri S.A.;
- S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A.
De asemenea, la nivelul UAT Gorj sunt un număr de 24 servicii publice
deconcentrate, după cum urmează: Administrația Județeană a Finanțelor Publice;
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă; Agenția de Plăți și Intervenției
pentru Agricultură; Agenția de Protecție a Mediului; Autoritatea Rutieră Română;
Casa Județeană de Pensii; Casa de Asigurări de Sănătate; Comandamentul de
Jandarmi; Direcția Județeană a Arhivelor Naționale; Direcția Județeană de Statistică;
Direcția Județeană pentru Cultură; Direcția Sanitar Veterinară; Direcția Silvică;
Direcția de Sănătate Publică; Garda de Mediu; Inspectoratul Teritorial de Muncă;
Inspectoratul de Poliție Județean; Inspectoratul în Construcții; Inspectoratul Școlar
Județean; Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; Oficiul Județean
pentru protecția Consumatorului; Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
11. PATRIMONIUL JUDEŢULUI GORJ
Potrivit legii, patrimoniul județului este alcătuit din bunuri mobile și imobile
aflate în proprietatea publică și privată a acestuia, precum și din drepturile și
obligațiile cu caracter patrimonial.
Inventarul bunurilor din proprietatea publică a județului Gorj a fost atestat
prin Hotărârea nr. 973/2002 a Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 668/2002. Potrivit noilor reglementări în domeniu, inventarul
bunurilor din domeniul public al județului se actualizează prin hotărâre a consiliului
județean.
Domeniul public al județului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr.
3 la Codul administrativ, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public
județean, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Județean Gorj, dacă nu sunt
declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național.
Exercitarea dreptului de proprietate publică se realizează de către Consiliul Județean
Gorj, pentru bunurile aparținând domeniului public al Județului.
Toate bunurile aparținând Județului sunt supuse inventarierii anuale.
Autorității deliberative i se prezintă, anual, de către autoritatea executivă, un raport
asupra situației gestionării bunurilor. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al județului se întocmește și se actualizează de către o comisie special
constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să
exercite atribuțiile respective, după caz. Inventarierea bunurilor din domeniul public
al județului și evidența financiar-contabilă a acestora se realizează potrivit
prevederilor art. 289 și art. 290 din Codul administrativ.
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Consiliul Județean Gorj decide, în condițiile legii, cu privire la modalitățile de
exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv:
a ) darea în administrare;
b ) concesionarea;
c ) închirierea;
d ) darea în folosință gratuită.
Domeniul privat al județului este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea sa
și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri, Județul Gorj are
drept de proprietate privată.
Bunurile care fac parte din domeniul privat al Județului se află în circuitul
civil și se supun regulilor prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu
modificările ulterioare, dacă prin lege nu se prevede altfel.
12. PARTIDE POLITICE, SINDICATE, CULTE, ONG-URI
Activitatea social-politică în județul Gorj este marcată de partidele politice,
de sindicate, de organizații profesionale și organizații care reprezintă societatea
civilă. După alegerile locale din 2016, formațiunile politice reprezentate în Consiliul
Județean Gorj sunt: PSD, PNL, ALDE, PMP și PSRo.
La nivelul județului Gorj, funcționează un număr de 15 confederații, asociații
și blocuri sindicale.
În județul Gorj, componenta religioasă cuprinde 7 culte: ortodox, catolic,
evanghelist și altele.
În județul Gorj sunt înregistrate peste 200 de organizații non-guvernamentale,
care își desfășoară activitatea în domeniile: asistență socială, sport, drepturile
omului, protecția mediului, sănătate, dezvoltarea muncii, tineret etc., dintre care
amintim: „SOS Copiii Gorjului”; „Inimi de Gorjeni”; „Constantin Brâncuși”;
Asociația regională pentru dezvoltare rurală ARDR, Târgu-Jiu; Asociația Națională
a Veteranilor de Război Gorj.
13. CONDIŢII DE REALIZARE A COOPERĂRII SAU ASOCIERII
Formele de asociere a unităților administrativ-teritoriale sunt prevăzute la art.
89 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Județul Gorj are dreptul ca, în limitele competențelor Consiliului Județean și ale
Președintelui Consiliului Județean, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii,
formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept
privat, constituite în scopul realizării în comun a unor proiecte de interes zonal sau
regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.
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Județul Gorj are dreptul să coopereze și să se asocieze și cu unități
administrativ-teritoriale din străinătate, în condițiile legii, prin hotărâri ale Consiliul
Județean Gorj, poate adera la organizații internaționale ale autorităților
administrației publice locale și poate participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la
inițierea și la realizarea programelor de dezvoltare zonală sau regională. De
asemenea, Consiliul Județean Gorj poate încheia acorduri de înfrățire/cooperare cu
autoritățile administrației publice locale din alte state, prioritar cu cele din statele în
care se află comunități de români, pentru realizare de programe comune culturale,
sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și alte acțiuni care
contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie, inclusiv pentru finanțarea acestora.
Lista asociațiilor de dezvoltare intercomunitară înființate conform O.G. nr.
26/2000 la care U.A.T. Gorj (prin Consiliul Județean Gorj) este parte, cuprinde:
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ADIA Aparegio Gorj; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în
domeniul serviciilor publice de salubrizare ADIS Gorj; Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Gilort-Galbenu; Asociația de Dezvoltare Intercomunitară RâncaCorneșu Mare; Asociația ”Inimi de Gorjeni” Asociația pentru Promovarea și
Dezvoltarea Turismului ”Acasă la Brâncuși”; Asociația Zona Montană Gorj;
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.
De asemenea, Județul Gorj a încheiat următoarele: Acord de cooperare între
județele Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt și Mehedinți și Regiunea Macedoniei Centrale din
Republica Elenă; Acord de Înfrățire și Cooperare cu Raionul Călărași din Republica
Moldova; Înțelegere de Cooperare între Județul Gorj și Raionul Ungheni din
Republica Moldova; Protocol de colaborare între Județul Gorj și Regiunea Basilicata
din Italia; Acord de înfrățire și cooperare între UAT Gorj și Raionul Sîngerei din
Republica Moldova; Protocol de colaborare între Consorțiul pentru Dezvoltare
Industrială Roma-Latina, a XIII-a comunitate montană din Munții Lepini și
Consiliul Județean Gorj - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
România.
14. MODALITATEA DE ATRIBUIRE ŞI SCHIMBARE A DENUMIRILOR
DE STRĂZI, PIEȚE ȘI DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC
JUDEȚEAN
Consiliul Județean Gorj are competența legală de a atribui și schimba denumiri, prin
hotărâre, pentru instituții publice și obiective de interes județean, cu avizul
consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și
obiectivele în cauză. La nivelul județului Gorj funcționează Comisia de Atribuire de
Denumiri, constituită prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 99/2019, potrivit
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O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri. Consiliul Județean
aprobă prin hotărâre schimbarea de denumiri în condițiile legii, numai în cazuri
temeinic justificate în baza raportului de specialitate al arhitectului șef și cu avizul
comisiilor de specialitate, avându-se în vedere și avizul Comisiei de mai sus.

15. MODALITĂȚI DE CONSULTARE A POPULAȚIEI PENTRU
PROBLEME DE INTERES JUDEȚEAN

Având în vedere principiul transparenței prevăzut în Codul administrativ, în
procesul de elaborare a actelor normative, autoritățile și instituțiile publice au
obligația de a informa și de a supune consultării și dezbaterii publice proiectele de
acte normative și de a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a deciziilor
administrative, precum și la datele și informațiile de interes public, în limitele legii.
Modalitățile de consultare sunt prevăzute atât în Codul administrativ, cât și în
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În Codul administrativ, la art. 75, alin. (1), lit. c), este prevăzut principiul
consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit, iar la art.
84, alin. (2) este reglementată posibilitatea de a recurge la consultarea locuitorilor
prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetățenilor la
treburile publice, în condițiile legii.
Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în
cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea
administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în
site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și
să-l transmită către mass-media. Autoritatea administrației publice va transmite
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proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru
primirea acestor informații.
Anunțul prevăzut mai sus va fi adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30
de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice.
Acesta va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un
referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu
de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului
respectiv, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot
trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind
proiectul de act normativ.
La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o
perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii
sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Conducătorul autorității publice va desemna o persoană din cadrul instituției,
responsabilă cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile și opiniile
persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri
în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut
în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
Potrivit prevederilor aceluiași act normativ, dezbaterile publice se vor
desfășura după următoarele reguli:
a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată, va organiza
întâlnirea, va publica pe site-ul propriu și va afișa la sediul propriu, alături de
documentele menționate și modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea
de înscriere și luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului și orice alte detalii
de desfășurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al
oricărui cetățean interesat;
b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși
la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act
normativ în discuție;
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c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu inițiatorul și/sau inițiatorii
proiectului de act normativ din cadrul instituției sau autorității publice locale,
experții și/sau specialiștii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a
expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului
normativ propus, a studiului de impact și/sau de fezabilitate, după caz, și a
proiectului de act normativ;
d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se
asigură accesul public, pe site-ul și la sediul autorității publice responsabile, la
următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate,
versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării,
rapoartele de avizare, precum și versiunea finală adoptată a actului normativ.
În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se
desfășoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde
urmează să fie organizate. Autoritatea publică trebuie să analizeze toate
recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuție.
În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale
excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave
atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în
procedura de urgență prevăzută de Codul administrativ.
De asemenea, potrivit art. 247 din Codul administrativ, locuitorii județului au
drept de inițiativă cetățenească, aceștia putând propune spre dezbatere și aprobare,
proiectele de hotărâri ce privesc problemele de interes local.
La nivelul Consiliului Județean Gorj au fost întocmite regulamente privind
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de acte
administrative, în conformitate cu prevederile legale, acestea fiind publicate pe
pagina de internet a Consiliului Județean Gorj.

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU
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