CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 17682/2021

MINUTA
Încheiată astăzi, 28.10.2021, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj.
Se constată participarea a 32 de membri ai Consiliului Județean, respectiv:

I. Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu Cosmin-Mihai.
II. Vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, dl. Nichifor Gheorghe și dl. Tașcău DorinDan.
III. Consilierii județeni:
- Berca Eduard-Marius;
- Bordușanu Constantina-Anca;
- Bucălăete Gheorghe;
- Călinoiu Ion;
- Constantinescu Elena-Dana;
- Davițoiu Nicolae;
- Davițoiu-Leșu Gheorghe;
- Drăghescu Aurel-Dragoș;
- Giorgi Gabriel-Giorgian –
- Grivei Gheorghe;
- Hanu Dorin;
- Istrate Mihai;
- Ișfan Ion;
- Mărgineanu Constantin-Lucian;
- Mitescu Gheorghe;
- Negru Antonie-Marius;
- Niculescu Bogdan;
- Olaru Sergiu-Mihail;
- Orzan Gheorghe;
- Pavel Nelu;
- Păsărin Ovidiu-Dragoș;
- Popa Valentin;
- Popescu Constantin;
- Ratcu Vasile;
- Rușeț Ion;
- Ștefan Constantin;
- Soare Claudiu-Gabriel;
- Șuță Denisa-Zenobia;
- Tănasie Cristinel.
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IV. A participat, potrivit atribuțiilor de serviciu, dl. Marcău Costel, director executiv,
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice.
V. Invitați:
- Dl. Cimpoieru Cornel – director executiv, Direcția tehnică, investiții, infrastructură
drumuri publice și transport public județean;
- Dna. Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare
servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
- Dna. Blidea Mihaela – șef serviciu, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
- Dna. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul resurse-umane, managementul funcției
publice și al unităților sanitare preluate;
- Dl. Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri
publice și transport public județean;
- Dl. Dobre Ionel – manager public, Consiliul Județean Gorj;
- Popa Luis – director, Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de
Salubrizare Gorj;
- Dna. Gușiță Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice;;
- Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT;
- Reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
În contextul măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, s-a stabilit ca ședința să se desfășoare online, conform Procedurii aprobate prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020.
Consilierilor județeni li s-a prezentat propunerea cu privire la modul de desfășurare a
ședinței și nu au formulat obiecțiuni.
La ședință participă 32 de membri ai Consiliului Județean Gorj din care 27, prin
mijloace electronice, și 5 (Popescu Cosmin-Mihai, Nichifor Gheorghe, Tașcău DorinDan, Drăghescu Aurel-Dragoș, Negru Antonie-Marius) în sala de ședință.
Ședința este condusă de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Popescu
Cosmin-Mihai, care supune aprobării următoarea ordine de zi, în conformitate cu
prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 1179 din data de
22.10.2021:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Gorj
înregistrată la data de 30.09.2021;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj
pe anul 2021;
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu
această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru 2021;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist
,,Doina Gorjului” Târgu – Jiu;
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de
Urgență Târgu-Jiu;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu;
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul
de investiţie „REFACERE INFRASTRUCTURĂ ŞI PARTE
CAROSABILĂ LA DRUMUL JUDEȚEAN DJ 672C- 17,5 KM -SAT RUNCU –
CHEILE SOHODOLULUI”;
8. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract
de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la
31.12.2021;
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea unui traseu din Programul de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la
31.12.2021;
10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de
administrare temporară asupra drumului județean 674B, aflat în proprietatea
publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj, de către
Consiliul Local Negomir și Consiliul Local Borăscu;
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 71
din 04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor
tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției
propuse a fi realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă Târgu–Jiu”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.
76 din 27.06.2019;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
13. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a
hotărârilor Consiliului Județean Gorj în anul 2020.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 31 voturi “pentru”. Dl. Istrate Mihai nu
era conectat la aplicația electronică la momentul votului.
De asemenea, se supune aprobării suplimentarea ordinii de zi cu:
Diverse.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean
Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de îngrijire și asistență pentru
persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin reorganizarea Centrului de îngrijire și
asistență Suseni;
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean
Gorj nr. 152/2017, cu modificările și completările ulterioare;
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16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.
77/27.06.2019 privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar
pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect;
17. Proiect de hotărâre privind nominalizarea consilierilor județeni care vor participa la
programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din România,
respectiv cu organisme/instituții similare din Uniunea Europeană, în cadrul
proiectului „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO),
cod SIPOCA 528/ Cod SMIS 125603;
18. Proiect de hotărâre privind reorganizarea funcțională a Serviciului Județean de
Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
19. Proiect de hotărâre privind asumarea organizării și derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor
educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”
la nivelul județului Gorj, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.
Consiliul Județean a votat în unanimitate, 31 voturi “pentru”. Dl. Istrate Mihai nu era
conectat la aplicația electronică la momentul votului.
În conformitate cu prevederile art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dl. Președinte, Popescu
Cosmin-Mihai nu votează la pct. 2 și 15, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa
Valentin și Soare Claudiu-Gabriel au anunțat că nu participă la dezbaterea și la
adoptarea proiectelor aflate la pct. 2 și 5, dl. consilier județean Bucălăete Gheorghe –
punctul 29 de pe ordinea de zi.
Dl. Președinte a supus la vot și procesul-verbal al ședinței din data de 18.10.2021,
acesta fiind votat în unanimitate, cu 31 de voturi „pentru”.
1. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
execuției bugetului general al Județului Gorj înregistrată la data de 30.09.2021
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. Istrate Mihai
nu era conectat la aplicația electronică la momentul votului.

2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”. Nu au votat dl.
Președinte, Popescu Cosmin-Mihai și consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare
Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. Dl. Istrate Mihai nu era conectat la aplicația
electronică la momentul votului.
4

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind repartizarea
pe unități de cult a sumei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general
al județului Gorj pentru 2021
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. Istrate Mihai
nu era conectat la aplicația electronică la momentul votului.

4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale
Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu – Jiu
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. Istrate Mihai
nu era conectat la aplicația electronică la momentul votului.

5. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind modificarea
Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. Nu au votat
consilierii județeni Niculescu Bogdan, Soare Claudiu-Gabriel și Popa Valentin. Dl.
Istrate Mihai nu era conectat la aplicația electronică la momentul votului.

6. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” comuna Runcu
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Dl. Istrate Mihai
nu era conectat la aplicația electronică la momentul votului, dl. Bucălăete Gheorghe nu
a votat, iar dl. Vicepreședinte Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală la momentul votului.

7. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind actualizarea
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie „REFACERE
INFRASTRUCTURĂ ŞI PARTE CAROSABILĂ LA DRUMUL JUDEȚEAN DJ
672C- 17,5 KM -SAT RUNCU – CHEILE SOHODOLULUI”
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
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-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Istrate Mihai nu era conectat la aplicația electronică la momentul votului, iar
dl. Vicepreședinte Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală.

8. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru atribuirea
directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu,
pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Istrate Mihai nu era conectat la aplicația electronică la momentul votului, iar
dl. Vicepreședinte Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală.

9. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
unui traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Istrate Mihai nu era conectat la aplicația electronică la momentul votului, iar
dl. Vicepreședinte Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală.

10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru stabilirea
unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară asupra
drumului județean 674B, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în
administrarea Consiliului Județean Gorj, de către Consiliul Local Negomir și
Consiliul Local Borăscu
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Istrate Mihai nu era conectat la aplicația electronică la momentul votului, iar
dl. Vicepreședinte Tașcău Dorin-Dan nu a fost în sală.

11. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 71 din 04.05.2018 privind aprobarea
documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a
anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiectul
„Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”,
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 76 din 27.06.2019
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Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. Vicepreședinte
Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul votului.

12. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind modificarea
componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Dl. Vicepreședinte
Tașcău Dorin-Dan nu a fost prezent în sală la momentul votului.

13. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a
hotărârilor Consiliului Județean Gorj în anul 2020.
Nu au fost observații la acest punct al ordinii de zi
14. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a
Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin
reorganizarea Centrului de îngrijire și asistență Suseni
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.

15. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/2017, cu modificările și completările
ulterioare
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 31 voturi “pentru”. Nu a votat dl.
Președinte, Popescu Cosmin-Mihai, aflându-se sub incidența prevederilor art. 228 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

16. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea proiectului
„Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a
cheltuielilor legate de proiect
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
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În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.

17. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind
nominalizarea consilierilor județeni care vor participa la programul de schimb de
experiență cu organisme/instituții similare din România, respectiv cu
organisme/instituții similare din Uniunea Europeană, în cadrul proiectului
„Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), cod
SIPOCA 528/ Cod SMIS 125603
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.

-

-

Observații:
Dl. Popescu Cosmin-Mihai, Președinte: Am consultat grupurile politice din consiliul
județean, respectând algoritmul politic, și rezultatul este următorul:
pentru schimbul de experiență cu organisme/instituții similare din România au fost
desemnați consilierii județeni Bucălăete Gheorghe, Ișfan Ion, Istrate Mihai, Rușeț Ion,
Negru Antonie-Marius și Mitescu Gheorghe, grupul PNL lăsând pentru poziția 7
posibilitatea participării unui funcționar din cadrul Consiliului Județean Gorj.
la programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din Uniunea
Europeană au fost propuși: Tașcău Dorin-Dan, Giorgi Gabriel-Giorgian, Drăghescu
Aurel-Dragoș, Mărgineanu Constantin-Lucian, Grivei Gheorghe, Orzan Gheorghe și
Davițoiu Nicolae.
Dl. consilier județean Olaru Sergiu-Mihail: Domnule Președinte, lista cu persoanele
care vor participa la schimbul de experiență este finală?
Dl. Popescu Cosmin-Mihai, Președinte: Lista o voi supune votului, propunerile au
fost făcute de către grupurile politice.
Dl. consilier județean Popescu Constantin: Având în vedere că în cadrul grupului
PNL nu s-a discutat acest aspect, nefiind consultați, voi vota împotriva acestei liste.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 15 voturi “pentru”. Nu au votat:
Tașcău Dorin-Dan, Giorgi Gabriel-Giorgian, Drăghescu Aurel-Dragoș, Mărgineanu
Constantin-Lucian, Grivei Gheorghe, Orzan Gheorghe, Davițoiu Nicolae, Bucălăete
Gheorghe, Ișfan Ion, Istrate Mihai, Rușeț Ion, Negru Antonie-Marius, Mitescu
Gheorghe. Au votat „contra” consilierii județeni Olaru Sergiu-Mihail și Popescu
Constantin și s-au abținut de la vot consilierii județeni Șuță Denisa-Zenobia și
Constantinescu Elena-Dana.

18. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind
reorganizarea funcțională a Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a
Activităților de Salubrizare Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
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Observații:
Dl. consilier județean Rușeț Ion: La acest proiect există o ambiguitate în referatul de
aprobare și raportul de specialitate legat de ce se întâmplă cu actualul personal al
Serviciului, în sensul că se acordă un termen de 30 de zile în care se poate inclusiv
preaviza personalul care nu acceptă un post în noua Direcție. Dacă am fi avut și
Organigrama Serviciului, și Organigrama Direcției, am fi observat dacă există posturi
similare în care să fie integrat acest personal și având în vedere cele precizate mă abțin
de la vot.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

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

19. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind asumarea
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru
pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli
al României în perioada 2017-2023” la nivelul județului Gorj, pentru anii școlari
2021-2022 și 2022-2023
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 32 voturi “pentru”.
Ordinea de zi a fost epuizată și domnul Președinte a declarat ședința ordinară închisă.
Drept care s-a încheiat prezenta minută.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Întocmit,
Consilier juridic,
Gușiță Ramona Giorgiana
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