CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 12047/2021

MINUTA
Încheiată astăzi, 30.07.2021, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj.
Se constată participarea a 30 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 - a participat la ședință prin mijloace electronice;
- Bucălăete Gheorghe;
- Călinoiu Ion;
- Constantinescu Elena-Dana - a participat la ședință prin mijloace electronice;
- Davițoiu Nicolae;
- Davițoiu-Leșu Gheorghe;
- Drăghescu Aurel-Dragoș;
- Giorgi Gabriel-Giorgian;
- Grivei Gheorghe - a participat la ședință prin mijloace electronice;
- Hanu Dorin;
- Istrate Mihai;
- Ișfan Ion;
- Mărgineanu Constantin-Lucian;
- Mitescu Gheorghe - a participat la ședință prin mijloace electronice;
- Negru Antonie-Marius;
- Niculescu Bogdan – a participat la ședință prin mijloace electronice;
- Orzan Gheorghe;
- Pavel Nelu;
- Păsărin Ovidiu-Dragoș;
- Popa Valentin - a participat la ședință prin mijloace electronice;;
- Popescu Constantin;
- Rușeț Ion;
- Ștefan Constantin
- Soare Claudiu-Gabriel - a participat la ședință prin mijloace electronice;
- Șuță Denisa-Zenobia;
- Tănasie Cristinel.

IV. A participat, potrivit atribuțiilor de serviciu, dl. Marcău Costel, director executiv,
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice.
V. Invitați:
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-

Dna. Ungureanu Victoria – director executiv, 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;
Dna. Bocșan Marieta – consilier, Compartimentul contractări servicii sociale și
coordonare asistență socială;
Dna. Nistorescu Dana – consilier, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului;
Dna. Gușiță Ramona – consilier juridic, Compartimentul pentru monitorizarea
procedurilor administrative și Monitor Oficial Local;
Dna. Florescu Manuela – consilier, Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor
administrative și Monitor Oficial Local;
Dl. Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT;
Dl. Dinu Constantin Mădălin – director medical, Spitalul Județean de Urgență TârguJiu;
Dl. Porumbel Gheorghe – director, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”
Târgu Jiu;
Dl. Cornoiu Sabin - director, Serviciul Public Județean SALVAMONT Gorj;
Dl. Ciochină Ion – manager, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” comuna Runcu;
Dna. Paloș Oana – consilier, Cabinet Președinte;
Reprezentanți ai mass-media locală.
Ședința s-a desfășurat în sala A a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu
respectarea măsurilor obligatorii de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2.

Dl. Popescu Mihai-Cosmin, Președintele Consiliului Județean Gorj: Având în
vedere că este îndeplinită condiția privind cvorumul de ședință, respectiv participă 30
de membri ai Consiliului Județean Gorj, din care 7, prin mijloace electronice
(Bordușanu Constantina-Anca, Constantinescu Elena-Dana, Grivei Gheorghe, Mitescu
Gheorghe, Niulescu Bogdan, Popa Valentin, Soare Claudiu-Gabriel), vă supun
aprobării următoarea ordine de zi, în conformitate cu prevederile Dispoziției
Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 845 din data de 23.07.2021:
1. Referat constatator nr. 1/10232/07.07.2021 privind încetarea de drept a mandatului
domnului Hortopan Alexandru-Liviu de consilier județean și declararea locului său
de consilier județean vacant;
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier
județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a județului Gorj
2021-2027” și a „Planului Strategic Instituțional pe termen mediu și lung 20212027”;
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru
activități nonprofit de interes general din domeniul sport, în anul bugetar 2021;
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5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului
Gorj, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al
Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.06.2021;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de
organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”
Târgu Jiu;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării Ansamblului Artistic Profesionist
,,Doina Gorjului” Târgu Jiu în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu;
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;
11. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj
în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu
Jiu;
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu;
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean
SALVAMONT Gorj;
14. Proiect de hotărâre pentru avizarea în formă revizuită a Planului anual de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității
Administrativ Teritoriale - comuna Baia de Fier;
15. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ
Teritoriale – comuna Brănești;
16. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Județean Gorj
nr. 30/26.02.2021 pentru stabilirea regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul
UAT – Județul Gorj, precum și pentru abrogarea unor poziții din Inventarul
bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj;
17. Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul
public al Judeţului Gorj;
18. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare asupra unui bun
imobil - teren situat în Comuna Scoarța, Sat Scoarța, Județul Gorj, în favoarea
Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 125
din 27.09.2019 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării
măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din așezările informale
ale județului Gorj;
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 29
din 26.02.2021 privind stabilirea componenței nominale precum și a Regulamentului
de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism a județului Gorj;
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21. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni care vor exercita
calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației membrilor Autorității Teritoriale
de Ordine Publică Gorj.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 30 voturi “pentru”.
Dl. Orzan Gheorghe, consilier județean: Domnule Președinte, având în vedere că
mulți consilieri județeni participă la ședință online, am decis ca proiectele de hotărâri
inițiate de mine și colegii mei, referitoare la desemnarea consilierilor județeni care vor
exercita calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, precum
și pentru stabilirea indemnizației membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Gorj, șă fie retrase de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. (pct. 21 și 22).
Domnul Președinte propune schimbarea ordinii de zi, respectiv punctul 10 care să
devină punctul 3 și punctul 3 care să devină punctul 4, propunerea fiind votată cu 30
voturi “pentru”.
De asemenea, se supune aprobării suplimentarea ordinii de zi cu:
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2021 ce
revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru
fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice
de Salubrizare „ADIS” Gorj;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2021 ce
revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru
fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj;
25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine
Județului Gorj pentru anul 2021 către Agenția pentru Dezvoltare Regională SudVest Oltenia;
26. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj
pe anul 2021;
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de
Urgență Târgu-Jiu;
28. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al UAT- Județul
Gorj în domeniul public al Județului Gorj.
Dl. Popescu Mihai-Cosmin, Președintele Consiliului Județean Gorj: vă supun
aprobării procesul-verbal al ședinței din data de 28.06.2021.
Procesul-verbal a fost aprobat cu 30 voturi “pentru”.
În conformitate cu prevederile art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii județeni Niculescu
Bogdan, Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel au anunțat că nu participă la
dezbaterea și la adoptarea proiectelor aflate la pct. 10, 26 și 27, iar dl. Președinte,
Popescu Cosmin-Mihai nu votează la proiectele de la pct. 17, 18 și 26 de pe ordinea de
zi.
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De asemenea, dl. consilier județean Bucălăete Gheorghe nu participă la dezbaterea și
la adoptarea proiectului de la punctul 12.
1. Se dă citire Referatui constatator nr. 1/10232/07.07.2021 privind încetarea de drept
a mandatului domnului Hortopan Alexandru-Liviu de consilier județean și
declararea locului său de consilier județean vacant;
Nu au existat observații.
2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind constatarea
încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia
de consilier județean vacant
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”.

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul 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
Observații:
Dl. Rușeț Ion, consilier județean: Domnule Președinte, am o observație cu privire la
titlul proiectului de hotărâre care se referă la comisiile de concurs și de soluționare a
eventualelor contestații. Mai exact, în ansamblul proiectului, competența de
soluționare a contestațiilor revine tot comisiei de concurs. Sigur, Hotărârea
Guvernului așa prevede, dar eu am văzut de-a lungul timpului că soluționarea unui
apel aparține altei instanțe, în orice sistem de drept, și nu mi se pare în regulă situația
privind componența acestor comisii.
Dl. Popescu Mihai-Cosmin, Președintele Consiliului Județean Gorj: Aveți
dreptate, dar e necesar să plecăm de la aceleași norme care se aplică la toate spitalele
din cadrul administrației publice locale, așa cum este reglementat prin Ordinul
ministrului sănătăţii publice nr. 1406/2006.
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
Domnul Președinte solicită să se facă propuneri pentru desemnarea reprezentanților
Consiliului Județean în comisiile de concurs, menționând că nu există probleme
legate de eventuale conflicte de interese, întrucât participarea în aceste comisii este
neremunerată.
Dl. consilier județean Rușet Ion propune să fie respectat algoritmul politic.
În vederea constituirii comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a
contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante
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de şef de secţie și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu,
se fac următoarele propuneri din partea consiliului județean:
Secția Chirurgie Generală I – Bucălăete Gheorghe;
Secția Oftalmologie – Berca Eduard-Marius;
Secția ORL – șef secție – Davițoiu Nicolae;
Secția Recuperare Medicală Fizică și Balneologie – Ișfan Ion;
Secția Neurologie – Davițoiu-Leșu Gheorghe;
Secția A.T.I. I – Tănasie Cristinel;
Secția A.T.I. II – Bordușanu Constantina-Anca;
Secția Endocrinologie – Ișfan Ion ;
Serviciul Medicină Legală – Negru Antonie-Marius;
Serviciul Anatomie Patologică– șef serviciu – Orzan Gheorghe.
Pentru numărarea voturilor au fost desemnați prin votul în unanimitate al autorității
deliberative următorii consilieri județeni: dl. Negru Antonie-Marius (PSD), dl. Popescu
Constantin (PNL) și dl. Rușeț Ion (PMP).
În urma votului secret exprimat, s-a constatat următorul rezultat:
Secția Chirurgie Generală I – Bucălăete Gheorghe – 23 voturi „pentru”;
Secția Oftalmologie – Berca Eduard-Marius – 23 voturi „pentru”;;
Secția ORL – șef secție – Davițoiu Nicolae – 23 voturi „pentru”;;
Secția Recuperare Medicală Fizică și Balneologie – Ișfan Ion – 23 voturi „pentru”;;
Secția Neurologie – Davițoiu-Leșu Gheorghe – 23 voturi „pentru”;;
Secția A.T.I. I – Tănasie Cristinel – 23 voturi „pentru”;;
Secția A.T.I. II – Bordușanu Constantina-Anca – 23 voturi „pentru”;;
Secția Endocrinologie – Ișfan Ion – 23 voturi „pentru”;;
Serviciul Medicină Legală – Negru Antonie-Marius – 23 voturi „pentru”;;
Serviciul Anatomie Patologică– șef serviciu – Orzan Gheorghe – 23 voturi „pentru”.
Dl. Rușeț Ion, consilier județean: Domnule Președinte, grupul PMP propune
modificarea articolului 1 alin (1) poziția 2 din acest proiect de hotărâre, în sensul
înlocuirii domnului dr. Neagu Valentin Constantin – membru comisie cu domnul dr.
Dumitrelea Dănuț – secretar comisie.
Având în vedere că dr. Dumitrelea Dănuț figura ca secretar în comisia de concurs în
proiectul de hotărâre inițial, în locul acestuia a fost propusă doamna dr. Gugilă Alina,
medic specialist.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

-

Art. 1, cu modificările mai sus menționate, a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În
conformitate cu prevederile art. 228 din Codul administrativ, consilierii județeni
Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel nu au participat la
dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 2 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Art. 3 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 4 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 5 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 6 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 7 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 8 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 9 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 10 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 11 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 12 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 13 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 14 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 15 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Art. 16 a fost aprobat cu 27 voturi “pentru”. În conformitate cu prevederile art. 228 din
Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan, Popa Valentin și Soare
Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea proiectului.
Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 27 voturi “pentru”. În conformitate
cu prevederile art. 228 din Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan,
Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea
proiectului.

4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre p privind aprobarea
„Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027” și a „Planului Strategic
Instituțional pe termen mediu și lung 2021-2027”
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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”.

5. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile
bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general din
domeniul sport, în anul bugetar 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”.

6. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a
animalelor aflate în pericol pe raza județului Gorj, pentru care s-a emis un ordin de
plasare în adăpost
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”.

7. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de
30.06.2021
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”.

8. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale „Parc
Industrial Gorj” S.A.
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”.
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Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu

9.

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”.

10. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
încadrării Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu în
categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu
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”.

11. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul administrativ al Școlii
Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În vederea desemnării reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul
administrativ al Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, este propus
dl. consilier județean Davițoiu Nicolae.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

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

12. 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.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 28 voturi “pentru”. Nu a participat la
dezbatere și la vot dl. Bucălăete Gheorghe. Dl. Rușeț Ion s-a abținut de la vot.
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13. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
și completarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare
ale Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. Dl. consilier
județean Rușeț Ion s-a abținut de la vot.

14.

Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru avizarea în
formă revizuită a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și
finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - comuna Baia de
Fier
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

15.

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.
Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru avizarea
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Brănești
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

16.

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.
Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind revocarea în
parte a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021 pentru stabilirea
regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și
pentru abrogarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public
al Judeţului Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

17.

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.
Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind atestarea
Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj
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 29 voturi “pentru”. În conformitate
cu prevederile art. 228 din Codul administrativ, dl. Președinte, Popescu Cosmin-Mihai
nu au participat la adoptarea proiectului.

18.

Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind constituirea
dreptului de administrare asupra unui bun imobil - teren situat în Comuna Scoarța,
Sat Scoarța, Județul Gorj, în favoarea Direcției Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 29 voturi “pentru”. În conformitate
cu prevederile art. 228 din Codul administrativ, dl. Președinte, Popescu Cosmin-Mihai
nu au participat la adoptarea proiectului.

19.

Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 125 din 27.09.2019 privind constituirea
Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru
îmbunătățirea condițiilor de viață din așezările informale ale județului Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

20.

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.
Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 29 din 26.02.2021 privind stabilirea
componenței nominale precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.
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21.

Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
cuantumului cotizației pentru anul 2021 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul
Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

22.

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.
Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind aprobarea
cuantumului cotizației pentru anul 2021 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul
Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de
canalizare „ADIA” Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

23.

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.
Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2021 către
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

24.

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.
Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa 26 voturi “pentru”. În conformitate cu
prevederile art. 228 din Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan,
Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea
proiectului. De asemenea, dl. Președinte, Popescu Cosmin-Mihai nu a votat.
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25.

Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”. În conformitate
cu prevederile art. 228 din Codul administrativ, consilierii județeni Niculescu Bogdan,
Popa Valentin și Soare Claudiu-Gabriel nu au participat la dezbaterea și la adoptarea
proiectului. De asemenea, dl. consilier județean Rușeț Ion s-a abținut la vot.

26.

Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind trecerea
unui imobil din domeniul privat al UAT- Județul Gorj în domeniul public al
Județului Gorj
Avizele comisiilor de specialitate au fost favorabile.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:

-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”.
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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