CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 14194/29.10.2020
MINUTA
Încheiată astăzi, 30.10.2020, la lucrările ședinței extraordinare (de îndată) a Consiliului
Județean Gorj.
Se constată participarea a 30 de membri ai Consiliului Județean, respectiv:
I.
II.
-

Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu;
Consilierii județeni:
Bordușanu Constantina-Anca;
Bucălăete Gheorghe;
Călinoiu Ion;
Constantinescu Elena-Dana;
Davițoiu-Leșu Gheorghe;
Drăghescu Aurel-Dragoș;
Giorgi Gabriel-Giorgian;
Hortopan Alexandru-Liviu
Istrate Mihai;
Ișfan Ion;
Mărgineanu Constantin-Lucian;
Mitescu Gheorghe;
Negru Antonie-Marius;
Nichifor Gheorghe;
Niculescu Bogdan;
Pavel Nelu;
Popa Valentin;
Popescu Constantin;
Popescu Iulian-Vasile;
Prunariu Mihai-Octavian;
Rujan Ion-Cristinel;
Rușeț Ion;
Soare Claudiu-Gabriel;
Ștefan Constantin;
Tănasie Cristinel.
Au participat la ședință, prin mijloacele electronice puse la dispoziție, conform
Procedurii aprobate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr.
561/2020, consilierii județeni Berca Eduard-Marius, Hanu Dorin, Iacobescu MarcelPetrică și Tașcău Dorin-Dan;

III. Prefectul Județului Gorj, dl. Cosmin-Petrișor Pistol;
IV. A participat, conform atribuțiilor de serviciu, domnul Marcău Costel, director executiv
- Direcția juridică dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice;
V. Au absentat motivat de la ședință consilierii județeni Davițoiu Nicolae, Grivei
Gheorghe și Șuță Denisa-Zenobia.
VI. Invitați:
- Ungureanu Victoria – director executiv, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale;
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-

-

Blidea Mihaela – șef serviciu, Serviciul buget, situații financiare și sinteze; Direcția
buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și
programe naționale;
Gușiță Ramona – consilier juridic, Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice;
Roșu Cristian – consilier, Compartimentul IT;
Reprezentanți ai mass-media locală.
Ședința s-a desfășurat în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu
respectarea măsurilor obligatorii de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2.
Astfel, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1012 din data de 29.10.2020,
Consiliul Județean a fost convocat în ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului
Gorj înregistrată la data de 30.09.2020;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe
anul 2020;
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la
dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe anul 2020;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor formalități prealabile în vederea
participării UAT – Județul Gorj la licitația publică organizată de Consulting Company
IPURL având ca obiect vânzarea unor active evidențiate în patrimoniul debitorului
Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA – în reorganizare juridică.
Lucrările ședinței au fost conduse de Președintele Consiliului Județean Gorj, dl.
Cosmin-Mihai Popescu.
S-a supus aprobării Consiliului Județean ordinea de zi a ședinței extraordinare, aceasta
fiind aprobată cu 29 voturi „pentru”. Nu a participat la vot consilierul județean Tașcău
Dorin-Dan (nu a fost în sală).
S-a supus aprobării Consiliului Județean procesul-verbal al ședinței ordinare din data
de 28.10.2020, aceasta fiind aprobat cu 28 voturi „pentru”. A votat „împotrivă” domnul
consilier județean Prunariu-Mihai Octavian. Nu a participat la vot consilierul județean
Tașcău Dorin-Dan (nu a fost în sală).
Având în vedere cele de mai sus, se trece la proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.
1. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind
aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la
data de 30.09.2020
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Consilierii
județeni Berca Eduard-Marius, Hanu Dorin, Iacobescu Marcel-Petrică și Tașcău DorinDan au votat prin mijloace electronice.
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2. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Consilierii
județeni Berca Eduard-Marius, Hanu Dorin, Iacobescu Marcel-Petrică și Tașcău DorinDan au votat prin mijloace electronice.

3. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind
repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților
locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe anul 2020
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 30 voturi “pentru”. Consilierii
județeni Berca Eduard-Marius, Hanu Dorin, Iacobescu Marcel-Petrică și Tașcău DorinDan au votat prin mijloace electronice.

4. Se supune aprobării Consiliului Județean Proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor formalități prealabile în vederea participării UAT – Județul Gorj
la licitația publică organizată de Consulting Company IPURL având ca obiect
vânzarea unor active evidențiate în patrimoniul debitorului Întreprinderea de
Drumuri și Poduri Gorj SA – în reorganizare juridică
Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai Popescu, precizează
faptul că art. 5 al proiectului de hotărâre supus dezbaterii și votului autorității
deliberative intră sub incidența protecției informațiilor secret de serviciu până la
finalizarea procedurii de licitație publică prin adjudecarea bunului, motiv pentru care
se decide deconectarea consilierilor județeni, fără prezență fizică, de la aplicația
electronică pusă la dispoziție pentru participarea la ședință.
În urma supunerii la vot a proiectului de hotărâre, se constată că:
-

Hotărârea a fost adoptată în integralitatea sa cu 26 voturi “pentru”. Consilierii
județeni Berca Eduard-Marius, Hanu Dorin, Iacobescu Marcel-Petrică și Tașcău DorinDan nu au participat la dezbaterea proiectului de hotărâre și la vot.
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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