ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 12706/ 29.07.2022

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 28.06.2022, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj.
Se constată participarea a 33 de membri ai Consiliului Județean, respectiv:
I. Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai.
II. Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Tașcău Dorin-Dan.
III. Consilierii județeni:
- Bălan Radu;
- Berca Eduard-Marius;
- Bordușanu Constantina-Anca;
- Bucălăete Gheorghe ;
- Călinoiu Ion;
- Constantinescu Elena-Dana;
- Davițoiu Nicolae (prin mijloace electronice);
- Davițoiu-Leșu Gheorghe;
- Drăgoi Ionuț;
- Grivei Gheorghe;
- Hanu Dorin;
- Ișfan Ion;
- Mărgineanu Constantin-Lucian (prin mijloace electronice);
- Mitescu Gheorghe;
- Niculescu Bogdan;
- Olaru Sergiu-Mihail (prin mijloace electronice);
- Orzan Gheorghe;
- Pavel Nelu (prin mijloace electronice);
- Păsărin Ovidiu-Dragoș;
- Popa Valentin;
- Popescu Constantin;
- Ratcu Vasile;
- Rușeț Ion;
- Soare Claudiu-Gabriel ( prin mijloace electronice);
- Șerban Vasilica;
- Șoșoi Dumitru-Daniel;
- Șuță Denisa-Zenobia;
- Tănasie Cristinel;
- Tudor Antoniu (prin mijloace electronice);
- Vasilescu Maria (prin mijloace electronice).
IV. A participat, potrivit legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretar general al
județului.
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V. Invitați:
- Dl. Iacobescu Marcel-Petrică, Prefect al Județului Gorj – reprezentant al Instituției
Prefectului – Județul Gorj;
- Dl. Bîlă Cristian – Eduard - comisar șef de poliție al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj;
- Dna. Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
- Dl. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice;
- 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 unității sanitare preluate;
- Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT;
- Dl. Pavel Cristian-Nicolae – consilier, Compartimentul IT.
- Dna. Florescu Manuela – consilier, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative
achiziții publice și patrimoniu;
- reprezentanți ai presei locale;
Ședința este condusă de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu CosminMihai, care supune aprobării următoarea ordine de zi, în conformitate cu prevederile
Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 834 din 22.06.2022:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul
2022;
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drum județean din DJ 671B,
situate pe raza UAT – Municipiul Motru, aflate în domeniul public al Județului Gorj și
administrarea Consiliului Județean Gorj, în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Motru, Județul Gorj;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Gorj;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene
„Christian Tell” Gorj;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului
Judeţean de Urgență Târgu-Jiu;
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de evaluare
finală a managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Arte ,,Constantin
Brâncuși” Târgu Jiu, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
8. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a județului Gorj
- ediția 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.74/2020, actualizată
prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.85/2021.
Diverse.
9. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de
soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de
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conducere vacante de şef de secţie și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Târgu-Jiu.
10. 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
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Gorj.
Supusă la vot, ordinea de zi, inclusiv suplimentarea acesteia cu punctele prevăzute la diverse,
respectiv proiectele: 9-12, a fost aprobată cu 32 voturi “pentru”.
Președintele Consiliului Județean propune ca punctul 12 - Proiect de hotărâre privind
modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj de
ordinea de zi să devină, numărul 1. Modificarea a fost aprobată cu 32 voturi “pentru”.
De asemenea, a fost supus la vot și procesul-verbal al ședinței din data de 15.06.2022, acesta
fiind votat cu 32 de voturi „pentru”.
Președintele Consiliului Județean o invită pe doamna consilier județean Șerban Vasilica, al
cărei mandat a fost validat prin Încheierea nr. 4/2022 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I
Civilă să depună jurământul, în conformitate cu prevederile art. 117 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Gorj.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra”.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul
2022.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 30 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra”. Domnii: Soare Claudiu-Gabriel, Niculescu Bogdan și Popa Valentin nu au participat
la dezbatere și nu au votat.
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drum județean din DJ 671B,
situate pe raza UAT – Municipiul Motru, aflate în domeniul public al Județului Gorj și
administrarea Consiliului Județean Gorj, în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Motru, Județul Gorj.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra”.
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4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Gorj.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra”.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Christian
Tell” Gorj.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra”.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie
,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 31 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra”. Domnii: Bucălăete Gheorghe și Berca Eduard-Marius nu au participat la dezbatere
și nu au votat
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului
Judeţean de Urgență Târgu-Jiu.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 29 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra”. Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș s-a abținut. Domnii: Soare Claudiu-Gabriel,
Niculescu Bogdan și Popa Valentin nu au participat la dezbatere și nu au votat.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiei de evaluare finală
a managementului exercitat la nivelul Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu
Jiu, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

-

-

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Președintele Consiliului Județean Gorj a precizat ca desemnarea celor doi consilieri județeni se
va face prin vot secret, solicitând propuneri în acest sens. Astfel,:
în vederea constituirii comisiei de evaluare a managementului exercitat la nivelul instituțiilor
de cultură de interes județean înființate de Consiliul Județean Gorj, se desemnează dl. Mitescu
Gheorghe;
în vederea constituirii comisiei de soluționare a contestațiilor a managementului exercitat la
nivelul instituțiilor de cultură de interes județean înființate de Consiliul Județean Gorj, se
desemnează dl. Șoșoi Dumitru-Daniel.
În calitate de membri ai Comisiei de monitorizare a procedurii de vot au fost desemnați
domnii: Orzan Gheorghe, Rușeț Ion, Ișfan Ion și Drăgoi Ionuț-Dinu.
În urma exercitării votului secret s-au obținut următoarele rezultate:
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- Dl. consilier județean Mitescu Gheorghe – 26 voturi din 26 de voturi;
- Dl. consilier județean Șoșoi Dumitru-Daniel – 26 voturi din 26 de voturi.
Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra”.
9. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a județului Gorj ediția 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.74/2020, actualizată prin
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.85/2021.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra”.
10. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de
soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de
conducere vacante de şef de secţie și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Târgu-Jiu.

-

-

-

Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Președintele Consiliului Județean Gorj a precizat ca desemnarea celor trei consilieri județeni se
va face prin vot secret, solicitând propuneri în acest sens. Astfel:
în vederea constituirii componenței comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă, clinică
sau practică a concursului organizate în vederea ocupării funcției de șef de secție la Secția
Otftalmologie din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu,
se desemnează dl. Davițoiu Nicolae;
în vederea constituirii componenței comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă,
clinică sau practică a concursului organizate în vederea ocupării funcției de șef de secție la
Serviciul special de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale din cadrul unității
sanitare publice – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, se desemnează dna. Bordușanu
Constantina-Anca,
în vederea constituirii componenței comisiei de concurs/examinare pentru proba scrisă,
clinică sau practică a concursului organizate în vederea ocupării funcției de șef de secție la
Serviciul Medicină Legală din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Județean de
Urgență Târgu-Jiu, se desemnează dl. Ișfan Ion.
În calitate de membri ai Comisiei de monitorizare a procedurii de vot au fost desemnați
domnii: Orzan Gheorghe, Rușeț Ion, Drăgoi Ionuț-Dinu și Ratcu Vasile.

În urma exercitării votului secret s-au obținut următoarele rezultate:
- Dl. consilier județean Davițoiu Nicolae – 26 voturi din 26 de voturi;
- Dna. consilier județean Bordușanu Constantina-Anca – 25 de voturi din 25 de voturi;
- Dl. consilier județean Ișfan Ion – 25 voturi din 25 de voturi.
Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 30 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra”. Domnii: Soare Claudiu-Gabriel, Niculescu Bogdan și Popa Valentin nu au participat
la dezbatere și nu au votat.
11. 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.
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Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra”.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Proiectul de hotărâre a întrunit, pe articole și în integralitate, 33 voturi “pentru”, 0 voturi
“contra”.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.

Președintele a declarat ședința extraordinară închisă.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Întocmit,
Florescu Manuela

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu
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