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RAPORTUL PREŞEDINTELUI 
  
  

privind modul de îndeplinire 

a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 

Consiliului Judeţean Gorj 
în anul 2006 

 
 

 
 
 
 
  
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, coordonează 

întreaga activitate a consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean. 

Ales din rândul consilierilor judeţeni, Preşedintele Consiliului Judeţean 
reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi 
juridice române şi străine, precum şi în justiţie.  

Anual, potrivit legii, preşedintele prezintă Consiliului Judeţean un raport cu 
privire la îndeplinirea atribuţiilor şi hotărârilor autorităţii publice respective. 
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COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 

 

Comisia buget - finanţe 

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi a arhitecturii  

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi turism 

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 

sportive, culte şi de agrement  

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti  

Comisia pentru industrie, agricultură, silvicultură, protecţia mediului înconjurător, 

prevenirea şi stingerea incendiilor  

Comisia pentru prognoze, dezvoltare regională, integrare europeană  
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PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PREŞEDINTELUI 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 3/04.02.2005, stabileşte, potrivit legislaţiei, principalele atribuţii 

ale Preşedintelui Consiliului Judeţean:  

a)   numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al 

Consiliului Judeţean, cu excepţia secretarului judeţului; 

b)   răspunde de buna funcţionare a aparatului propriu de specialitate pe care îl conduce şi îl 

controlează; 

c)   în exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj emite dispoziţii cu 

caracter normativ sau individual, care devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă 

publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz; 

d)   coordonează şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean; 

e)   exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

f)   întocmeşte proiectul bugetului propriu al judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar şi le supune spre aprobare Consiliului Judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de 

lege; 

g)   urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune Consiliului Judeţean 

adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen; 

h)   propune Consiliului Judeţean spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de 

funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de 

specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea acestuia; 

i)    prezintă Consiliului Judeţean, anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de 

îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului; 

j)    propune Consiliului Judeţean numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a 

conducătorilor instituţiilor publice şi serviciilor publice de sub autoritatea acestuia; 

k)   emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 

l)   acordă, prin aparatul propriu şi serviciile de specialitate ale Consiliului Judeţean, sprijin şi 

consultanţă tehnică şi juridică pentru autorităţile administraţiei publice locale, comunale şi 

orăşeneşti, la solicitarea acestora; 

m)   coordonează, controlează şi răspunde de activitatea privind protecţia drepturilor copilului. 
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Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Stimaţi invitaţi, 

 

Potrivit legii, anual Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj prezintă raportul cu privire la 
modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului.  

În conformitate cu prevederile legale, în anul 2006 am convocat, pregătit şi condus un număr 
de 8 şedinţe ordinare şi 5 şedinţe extraordinare ale Consiliului Judeţean Gorj.  

În cadrul acestora, a fost adoptat un număr de 105 hotărâri, grupate pe câteva probleme 
principale, după cum urmează: 

o aprobarea bugetului propriu al judeţului, repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a 
sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2006, precum şi rectificările de buget – 11 hotărâri; 

o modificări ce vizează domeniul public şi privat al judeţului Gorj – 3 hotărâri; 
o hotărâri referitoare la coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a drepturilor copilului 

şi a  altor domenii sociale – 4 hotărâri; 
o aprobarea documentaţiei “Plan de amenajare a teritoriului intercomunal Motru şi comunele 

Ciuperceni, Mătăsari şi Slivileşti”, pentru lucrarea de interes naţional “deschiderea şi 
punerea în exploatare a carierei Roşiuţa”; 

o aprobarea organigramei, numărului de personal, ştatului de funcţii şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

o acordarea dreptului exclusiv Serviciului Public de Protecţia Plantelor Gorj de a executa 
activităţile de deratizare şi dezinsecţie în toate spaţiile aflate în patrimoniul judeţului Gorj; 

o aprobarea Planului de achiziţii pe anul 2006, a Listei de investiţii a bugetului propriu, 
precum şi a vânzării sau achiziţionării unor obiective şi imobile – 4 hotărâri; 

o aprobarea utilizării în anul 2006 a fondului de rulment pentru acoperirea temporară a 
golurilor de casă; 

o aprobarea pentru anul 2006 a cotizaţiilor şi contribuţiilor către organismele interne şi 
internaţionale la care Consiliul Judeţean Gorj este partener – 3 hotărâri; 

o asigurarea contribuţiei proprii pentru o serie de proiecte privind drumurile judeţene şi mediu, 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidările de drumuri – 6 hotărâri; 

o aprobarea asocierilor şi parteneriatelor cu diferite structuri administrative sau economice  - 4 
hotărâri; 

o stabilirea localităţilor pe teritoriul cărora se vor amplasa staţii de transfer pentru gestionarea 
în sistem integrat a deşeurilor la nivelul judeţului Gorj; 

o aprobarea Programelor de transport prin servicii regulate de transport persoane pe traseele 
judeţene şi interjudeţene pe durata 2005-2008 în judeţul Gorj; 

o reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a judeţului Gorj; 
o aprobarea alocării unor sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de 

cult şi Ansamblului Artistic „Doina Gorjului” pentru organizarea Festivalului internaţional 
de folclor – 2 hotărâri; 

o concesionarea unor lucrări de reparaţii la imobilele aflate în patrimoniul judeţului Gorj şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Gorj, către S.C. Tisprest S.A. ; 

o avizarea propunerilor de încadrare a unor noi drumuri în categoria funcţională a drumurilor 
comunale din judeţul Gorj; 
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o desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de Administraţie al Casei 
de Asigurări de Sănătate Gorj, cât şi a reprezentantului asiguraţilor din judeţul Gorj în 
Adunarea Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

o repartizarea disponibilităţilor băneşti rezultate în urma finalizării procesului de reorganizare 
a Corpului Gardienilor Publici Gorj; 

o aprobarea indicatorilor tehnico - economici ca urmare a promovării investiţiei „Reparaţie 
capitală Muzeul Judeţean Gorj”; 

o însuşirea Proiectului refăcut al stemei judeţului Gorj; 
o organizarea activităţii de exploatare, în perioada de garanţie, a unor sisteme de alimentare cu 

apă realizate în baza H.G.nr.687/1997. 
Hotărârile emise de către Consiliul Judeţean au fost duse la îndeplinire în integralitatea lor.  
În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, preşedintele a emis un număr de 553 dispoziţii, în 

principal, în domeniul resurselor umane şi salarizării, în calitate de şef al personalului din aparatul 
de specialitate şi în domeniile patrimonial, al achiziţiilor publice şi financiar-contabile, în calitate de 
ordonator principal de credite.  

 Prin modul de organizarea şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a 7 funcţii publice 
vacante din aparatul de specialitate, bazat pe competenţă şi profesionalism, au fost aduşi în structura 
aparatului propriu buni specialişti, care s-au integrat rapid şi eficient în specificul activităţii 
administrative. În acelaşi domeniu, am dispus participarea a 20 funcţionari publici la cursuri de 
perfecţionare profesională şi am asigurat cadrul legal privind participarea a 12 consilieri judeţeni la 
cursuri de perfecţionare profesională, în anul 2006. 

Pentru a cunoaşte direct şi nedistorsionat opiniile salariaţilor din cadrul aparatului propriu, la 
sfârşitul anului 2006 am dispus efectuarea unui chestionar cu întrebări referitoare la modul cum 
aceştia au perceput imaginea instituţiei în anul respectiv, propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii 
în cadrul compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea, satisfacţii şi nemulţumiri legate de 
colaborarea cu alte compartimente sau de modul de apreciere a performanţelor profesionale. 

Cele mai multe aspecte negative au fost semnalate cu privire la promovare, evaluare şi 
motivare, punându-se în evidenţă caracterul subiectiv şi superficial al acestora. Am putut trage 
concluzia că, dincolo de limitările legislaţiei actuale referitoare la promovarea funcţionarilor publici, 
este nevoie să fim mai atenţi la evaluarea anuală, bazată pe discuţii periodice cu salariaţii, astfel 
încât aceştia să-şi poată ajusta prestaţia în funcţie de modificările de ritm ale activităţii şi de 
solicitările conducătorilor ierarhici. Consider că din evaluarea finală poate fi îndepărtat factorul 
subiectiv, dacă vom nota trimestrial modul de îndeplinire a criteriile de performanţă stabilite prin 
lege: adaptabilitate, asumarea responsabilităţii, capacitatea de a rezolva probleme, capacitatea de 
implementare, de autoperfecţionare, de analiză şi sinteză, creativitatea şi spiritul de iniţiativă, 
capacitatea de a comunica, de a lucra independent sau în echipă, competenţa în redactare, conduita 
în timpul serviciului, celelalte abilităţi şi aptitudini cerute de fişa postului.  

În baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, 
Preşedintele Consiliului Judeţean a propus spre aprobare Consiliului judeţean organigramele, statele 
de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate şi pentru 
instituţiile publice subordonate Consiliului judeţean. 

Pentru obţinerea unei colaborări mai bune şi mai flexibile în interiorul aparatului propriu de 
specialitate, în cursul anului 2006 am operat două ajustări ale organigramei (Anexele a şi b). Am 
plecat de la premisa că atribuţiile fiecărui compartiment, serviciu sau direcţie trebuie să se reflecte, 
pe de o parte, în  legăturile pe care le are pe verticală şi pe orizontală cu celelalte compartimente ale 
aparatului, iar pe de altă parte, în structura internă a acestuia.  

Astfel, faţă de anul 2005, am dispus redenumirea Serviciului strategii, integrare europeană, 
dezvoltare regională şi tehnologia informaţiei în concordanţă cu ponderea activităţii desfăşurate. 
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Noul Serviciu integrare europeană, programe, tehnologia informaţiei şi mediu a fost recom-
partimentat, prin adăugarea Compartimentului de mediu.  

O modificare importantă s-a operat în cadrul Direcţiei tehnice, prin înfiinţarea Serviciului 
investiţii şi gospodărire comunală, devenit ulterior Serviciul investiţii şi monitorizarea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu două compartimente în subordine. La rândul său, Serviciul 
drumuri publice a fost mai corect dimensionat prin împărţirea activităţii în trei compartimente: 
proiectare, urmărire execuţie şi administrare. 

O altă restructurare de fond am dispus în cadrul Direcţiei economice, unde iniţial a fost 
înfiinţat Serviciul buget, achiziţii publice, relaţii contractuale – prin preluarea Compartimentului 
disciplină contractuală din cadrul Direcţiei juridice. Ulterior, pentru a uşura circuitul documentelor 
şi a optimiza activitatea de specialitate, a fost înfiinţat Biroul achiziţii publice, relaţii contractuale în 
subordinea Directorului economic. 

La conducerea noilor structuri înfiinţate, au fost promovaţi în funcţii specialişti competenţi 
din cadrul aparatului propriu. 

Fiecare etapă de reorganizare a structurii interne a aparatului propriu de specialitate este un 
nou pas spre obţinerea celei mai bune formule de lucru, fapt ce se reflectă în scurtarea drumului 
parcurs de un document, de la stadiul de proiect sau idee, la stadiul de acţiune finalizată. 

În acest context, considerăm că activitatea Direcţiei Juridice pe parcursul anului 2006 a fost 
bună, ca urmare a implicării eficiente a funcţionarilor publici în realizarea obiectivelor propuse, în 
vederea punerii în aplicare a legislaţiei în vigoare şi a celei nou apărute. 

În continuare, se impun măsuri pentru: 
- îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul administraţiei publice; 
- generalizarea sistemului dezbaterilor publice, organizate conform Legii transparenţei 

decizionale nr.52/2003, anterior adoptării de către Consiliul Judeţean a unor proiecte de acte 
normative administrative de interes general; 

- stimularea participării cetăţenilor la luarea deciziilor şi îmbunătăţirea comunicării operative 
cu cetăţenii; 

- simplificarea procedurilor administrative, ca cerinţă a modernizării administraţiei publice 
judeţene. 
Deşi prin înfiinţarea postului de Director coordonator în anul 2005 am urmărit fluidizarea 

relaţiilor pe orizontală între structurile aparatului propriu, acest lucru nu s-a realizat, din păcate, cu 
ocupantul postului respectiv de până în luna august 2006. Nu a făcut faţă cerinţelor şi mai mult, s-a 
lăsat antrenat în anumite acţiuni incompatibile cu statutul de funcţionar public. 

Începând cu ultimul trimestru al anului trecut, atribuţiile postului au fost preluate de actualul 
director, care a reuşit să stabilească  o bună comunicare şi colaborare între Direcţia Tehnică, Direcţia 
Economică şi Serviciul Integrare Europeană, Programe, Tehnologia Informaţiei şi Mediu. Întâlnirile 
periodice organizate de directorul coordonator au facilitat schimbul de informaţii şi idei între cele 
trei departamente şi au condus la luarea celor mai eficiente decizii. Astfel, au fost depăşite multe 
situaţii dificile, inerente unei activităţi diverse şi complexe. 
 În cursul anului 2006, activitatea Arhitectului şef s-a axat pe efectuarea unor servicii de 
calitate către beneficiari, fie ei persoane fizice sau juridice, astfel încât să nu existe întârzieri între 
momentul solicitării autorizaţiei de construire sau a certificatelor de urbanism şi până la eliberarea 
acestora. În acelaşi timp, a continuat programul privind sistemul informaţional specific domeniului 
imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, prin organizarea de cursuri de instruire pentru 
specialiştii din primării. Trebuie să subliniez, însă, flexibilitatea scăzută a acestui compartiment, la 
solicitările de a participa şi la alte acţiuni. 

Compartimentul de Audit Public Intern şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 
Planul de audit aprobat pentru anul 2006, efectuând auditarea activităţii a două compartimente din 
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cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi a 8 instituţii subordonate pentru verificarea legalităţii, realităţii şi 
exactităţii evidenţei contabile, de gestiune şi financiare. S-au realizat, de asemenea, misiuni de audit 
la două unităţi din subordine la solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj şi a 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj. 

În conformitate cu Raportul de Audit încheiat de Camera de Conturi Gorj asupra contului de 
execuţie şi bilanţului contabil încheiat la 31.12.2005 de către Consiliul Judeţean Gorj, la evaluarea 
mediului de control intern se precizează că „echipa de audit este mulţumită de mediul de control 
existent în cadrul entităţii, în sensul că nu au fost identificate slăbiciuni ale acestuia“. 

     Opinia controlorilor financiari arată un grad ridicat de apreciere a managementului la toate 
nivelele instituţiei prin aplicarea tehnicilor şi procedurilor de control în vederea realizării 
obiectivelor pe care Consiliul Judeţean Gorj şi le-a propus.  

Prin intermediul Compartimentului Mass-media, aflat în subordinea directă a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean, au fost coordonate şi s-au derulat toate acţiunile de mediatizare a activităţilor 
desfăşurate în cadrul comisiilor de specialitate, a direcţiilor, serviciilor şi a celorlalte compartimente 
din structura Consiliului Judeţean Gorj, precum şi a instituţiilor subordonate.  

Pentru a asigura informarea în timp util a cetăţenilor cu privire la desfăşurarea acţiunilor de 
interes public iniţiate sau organizate de către Consiliul Judeţean Gorj şi aparatul propriu al acestuia, 
am solicitat organizarea conferinţelor de presă şi convocarea reprezentanţilor mass-media locale şi a 
corespondenţilor organelor centrale. De asemenea, am participat la o serie de emisiuni pe posturile 
de radio şi televiziune locale, regionale sau naţionale, cu scopul de a face cunoscute programele şi 
proiectele instituţiei în domeniul economic, cultural, turistic.  

Sunt de menţionat emisiunile realizate şi difuzate pe postul naţional de televiziune N24 – 
„Mândria de a fi român”-, cu locaţia la Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara, pe postul 
Antena 1 – „Antena 1 acasă la tine”, emisiuni înregistrate la Turceni şi Baia de Fier, precum  şi cele 
două emisiuni radiofonice difuzate de Radio România Internaţional, pentru promovarea brandului 
Brâncuşi prin concursul „De la Brâncuşi la Guguianu”, şi pentru promovarea turismului gorjean. 

Având în vedere modul în care imaginea instituţiei a fost reflectată în mass-media locală şi 
regională, apreciem că activitatea desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale a crescut 
ca interes atât pentru cetăţenii judeţului, cât şi pentru alte instituţii sau organizaţii, comparativ cu 
anul trecut. Acest lucru a reieşit, de altfel, şi din răspunsurile date de către salariaţii instituţiei 
noastre la chestionarul de sfârşit de an, care situează Consiliul Judeţean pe unul dintre principalele 
locuri în ierarhia instituţiilor de la nivelul judeţului.  

Profitând de oportunitatea deschiderii la Bruxelles a Biroului de Reprezentare a UNCJR, am 
desemnat tineri specialişti din cadrul Serviciului Integrare Europeană, Programe, Tehnologia 
Informaţiei şi Mediu să urmeze, prin rotaţie, stagii de formare în cea mai potrivită locaţie pentru 
apropierea de instituţiile europene. Aici ei au avut posibilitatea să-şi îmbunătăţească performanţele 
în domeniul afacerilor europene, să înveţe să acceseze şi să planifice fondurile structurale, să se 
iniţieze în tehnici de lobby şi să realizeze contacte cu regiuni de interes din Europa. 

Activitatea Serviciului Integrare Europeană s-a concentrat, în special, pe actualizarea 
documentaţiilor pentru două proiecte importante, selecţionate la nivel regional şi promovate spre 
evaluare la nivel naţional. Începând cu anul 2007, acestea urmează să fie finanţate din fondurile 
structurale, prin Programul Operaţional Regional. 

Au fost elaborate strategia de dezvoltare a judeţului, precum şi 4 cereri de finanţare, cu o 
valoare totală a finanţării externe de 693.876,5 euro. 

Pe linia acordării de asistenţă tehnică primăriilor şi consiliilor locale, au fost organizate 
seminarii de instruire cu personalul responsabil cu integrarea europeană din cadrul structurilor 
administrativ-teritoriale ale judeţului.  
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Activitatea Compartimentului Mediu în anul 2006 s-a axat pe continuarea rezolvării 
problemelor de mediu aflate în derulare, pe identificarea atribuţiilor Consiliului Judeţean în 
implementarea politicilor de mediu la nivel local, pe participarea, alături de Autoritatea Regională şi 
Judeţeană pentru Protecţia Mediului, la planurile şi programele privind protecţia mediului. Consiliul 
Judetean Gorj a acordat asistenţă tehnică consiliilor locale interesate de accesarea de fonduri în 
cadrul programului „Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor” prin 
organizarea a două seminarii de instruire, în lunile martie şi aprilie, la care au participat 
reprezentanţii asistenţei tehnice a programului, reprezentanţi de la Agenţia Regională de Mediu şi 
potenţialii beneficiari. 

Ca urmare, au fost depuse un număr de şapte proiecte pe acest program, de către localităţile 
Turceni, Rovinari, Motru, Novaci, Runcu, Plopşoru şi Câlnic. Fiecare proiect vizează în principal 
înfiinţarea de sisteme de colectare selectivă şi transport deşeuri reciclabile din gospodării 
particulare, instituţii şi spaţii publice, iar la nivelul localităţilor Turceni şi Rovinari, inclusiv 
amenajarea de staţii de transfer a deşeurilor. 
 În anul 2006, la iniţiativa preşedintelui, prin Direcţia tehnică au fost promovate o serie de 
obiective de investiţii, din care amintesc: Reparaţii capitale Muzeul Judeţean Gorj, Amenajare 
clădire P+2E, Bârseşti pentru desfăşurarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, 
împrejmuire teren şi racorduri utilităţi, Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Târgu Jiu (lucrare în cofinanţare), Modernizare centrală termică şi instalaţii interioare de încălzire la 
Palatul Administrativ al judeţului Gorj, ultimele două obiective fiind finalizate şi puse în funcţiune. 
 Includerea Muzeului Judeţean în lista obiectivelor de investiţii a fost determinată de starea 
fizică extrem de degradată în care se găsea clădirea, precum şi de faptul ca aceasta face parte din 
categoria  monumentelor istorice. 

 În cadrul programului de alimentare cu apă la sate, derulat în baza H.G.R. nr.577/1997, 
urmare a numeroaselor intervenţii personale la M.T.C.T., am reuşit ca suma iniţială alocată 
investiţiilor din judeţul Gorj, să fie suplimentată de la valoarea de 540.000,00 lei la valoarea de 
1.900.000,00 lei. 
 Acelaşi aport s-a regăsit şi în cadrul programului de alimentare cu apă derulat în baza H.G.R. 
nr. 687/1997, prin aprobarea de noi investiţii în comunele: Bălăneşti (satele Voiteşti Vale, Voiteşti 
Deal, Cânepeşti şi Bălăneşti) şi Plopşoru (satul Olari). 
 În ceea ce priveşte activitatea de întreţinere, reparare şi modernizare a reţelei de drumuri 
publice judeţene, am urmărit două direcţii majore: în primul rând, asigurarea de fonduri 
suplimentare faţă de programele iniţiale (semnificativă în acest sens este creşterea valorii iniţiale a 
programului de pietruire, reabilitare şi asfaltare a drumurilor de interes local, finanţate conform 
H.G.R. nr. 577/1997, de la 450.000,00 lei la valoarea de 3.358.155,91 lei), şi în cel de-al doilea rând 
impunerea unui nivel ridicat al exigenţelor privind calitatea lucrărilor executate, prin participarea 
directă la verificări în timpul execuţiei unor lucrări, precum şi prin participarea la recepţia unor 
obiective importante. 

Este de menţionat că s-a reuşit realizarea programului de reparare pe întreaga reţea de 
drumuri, de 842,64 km (reparaţii asfaltice, întreţinere drumuri pietruite, reparaţii şi întreţinere poduri 
şi podeţe etc.), în valoare de 12.711.724,00 lei.  

În anul 2006, bugetul propriu al judeţului Gorj a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Gorj nr.2/31.01.2006, la suma de 70.748.000 lei. În urma hotărârilor de rectificare iniţiate 
în cursul anului bugetar 2006 de către preşedinte şi aprobate de Consiliul Judeţean Gorj, valoarea 
definitivă a bugetului propriu al judeţului a ajuns la suma de 89.397.120 lei, atât la partea de venituri 
cât şi la cheltuieli. 

Hotărârile de rectificare au avut la bază expunerile de motive ale preşedintelui Consiliului 
Judeţean întocmite conform prevederilor OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale şi au fost 
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motivate fie de aprobarea unor legi rectificative ale bugetului de stat, fie ca urmare a unor propuneri 
determinate de necesităţi obiective sau  depăşirea surselor proprii de venituri. 

Influenţele asupra bugetului propriu ale judeţului intervenite în urma rectificărilor au fost 
numai pozitive, în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi au vizat toate instituţiile. 

Suplimentări de sume au fost obţinute şi pentru drumurile judeţene, afectate major de 
gravele alunecări de terenuri, ca urmare a precipitaţiilor abundente căzute în primăvara anului 2006. 
La intervenţia preşedintelui s-au obţinut fonduri de la Ministerul Mediului în sumă de 442.105,50 
lei, pentru consolidarea a trei drumuri. Acest obiectiv a constituit o preocupare majoră şi permanentă 
pe agenda de lucru a preşedintelui, dovadă fiind repartizarea, printr-un număr de patru hotărâri de 
guvern privind suplimentarea fondurilor alocate judeţului Gorj pentru lucrări de refacere a 
infrastructurii, a sumei de 5.500.000 lei, la care s-au adăugat economii de la alte acţiuni/activităţi, 
precum şi mobilizarea la maxim a veniturilor proprii ale bugetului propriu al judeţului.  

În urma iniţierii a numeroase proiecte de hotărâre de guvern de către conducerea Consiliului 
Judeţean Gorj împreună cu Instituţia Prefectului, precum şi a intervenţiilor directe ale preşedintelui 
Consiliului Judeţean la Guvern, bugetul judeţului Gorj a fost suplimentat cu sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat şi sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
în valoare totală de 43.314 mii lei, din care: 

- pentru bugetul propriu al judeţului – 13.422 mii lei, care au fost utilizaţi pentru refacerea 
infrastructurii drumurilor judeţene – 5.500 mii lei, pentru sistemul de protecţie a copilului – 
4.390 mii lei şi asistenţă socială, pentru echilibrare – 3.532 mii lei; 

- pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor – 29.892 mii lei, utilizaţi 
pentru cheltuieli de personal în învăţământul preuniversitar de stat – 14.329 mii lei, pentru 
cheltuieli descentralizate – 6.058 mii lei şi pentru echilibrare – 9.505 mii lei. 

            Conform art.18 din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale, preşedintele consiliul 
judeţean, în calitate de ordonator principal de credite, “analizează modul de utilizare a creditelor 
bugetare aprobate prin bugetele locale şi prin bugetele instituţiilor publice, ai căror conducători au 
calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, şi aprobă efectuarea 
cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale”. 

Analizând contul de execuţie bugetară la finele anului 2006, se desprind următoarele 
aspecte: 

Bugetul definitiv aprobat pe anul 2006 înregistrează o creştere de 26,4% faţă de bugetul 
iniţial, ceea ce în cifre absolute reprezintă 18.649.120 lei.  

Această creştere provine din prelevări de la bugetul de stat, repartizate prin legile 
rectificative sau din rezerva bugetară a Guvernului, din subvenţii de la bugetul de stat şi din 
depăşirea veniturilor proprii, urmare vânzării unor bunuri din patrimoniul privat al Consiliului 
Judeţean Gorj. 

La finele anului 2006 s-a înregistrat o execuţie bugetară de 100,9% la partea de venituri şi 
92,5% la partea de cheltuieli. 

La partea de venituri, conform contului de execuţie pe surse de venit, cea mai mare 
nerealizare, respectiv 921.293 lei, provine de la sursa „Donaţii şi sponsorizări“, sursă de venit 
destinată în exclusivitate finanţării acţiunii de asistenţă socială. 

Prin efortul comun al aparatului propriu al Consiliul Judeţean şi instituţiilor subordonate 
acestuia s-a reuşit asigurarea unei finanţări care să permită funcţionarea decentă a tuturor 
activităţilor, precum şi asigurarea, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.89/2006, a premiului 
anual în luna decembrie 2006. 

În ceea ce priveşte partea de cheltuieli, Consiliul Judeţean Gorj finanţează un număr de 11 
instituţii publice cu personalitate juridică, astfel: 5 instituţii de cultură (din care: 3 cu subvenţii - 
Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului“, Muzeul Judeţean “Al. Ştefulescu”, Şcoala 
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Populară de Artă şi 2 finanţate integral din alocaţii bugetare – Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 
şi Centrul de creaţie), 3 servicii publice (Serviciul Public de Protecţie a Plantelor, Serviciul Public 
de Evidenţă a Persoanei, Serviciul Public Salvamont), 2 unităţi de asistenţă socială (Direcţia 
generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Centrul Pilot de Readaptare şi Integrare 
Socio-profesională Tg-Cărbuneşti); o unitate de învăţământ special (Şcoala Specială). 

Tot din bugetul propriu al judeţului, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, se 
asigură finanţarea următoarelor activităţi: autorităţi publice, programul guvernamental „laptele şi 
cornul” pentru copiii din învăţământul preuniversitar de stat preşcolar şi primar cls.I-IV, cheltuieli 
de reparaţii, întreţinere şi gospodărire pentru Spitalul Judeţean Gorj şi Spitalul de Pneumoftiziologie 
Dobriţa; alte acţiuni de cultură şi religie privind plata personalului neclerical şi susţinerea financiară 
a diferitelor acţiuni culturale, sportive, educative, ştiinţifice şi religioase, precum şi cheltuielile 
materiale şi de capital pentru Centrul Militar Zonal şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Făcând o analiză asupra structurii cheltuielilor bugetare la 31.12.2006, din punct de vedere 
al clasificaţiei economice, observăm următoarele: în totalul cheltuielilor realizate, cheltuielile 
materiale deţin o pondere de 31%, urmate de cheltuielile de personal (28%) şi de cheltuielile de 
capital (19%). 

Acest aspect ne determină ca în anul bugetar următor să facem eforturi pentru a creşte 
ponderea cheltuielilor de investiţii în volumul total al cheltuielilor bugetare. 

Analizând execuţia bugetară din punct de vedere al clasificaţiei funcţionale, respectiv pe 
capitole şi subcapitole, constatăm următoarele: 

Autorităţi publice – în cadrul acestui capitol au fost finanţate cheltuielile instituţiei proprii 
(personal, bunuri şi servicii şi de capital) în sumă de 10.100 mii lei, execuţia bugetară a acestora 
fiind de 85% la finele anului. 

Cheltuielile de personal aprobate în bugetul iniţial, în sumă de 3.500 mii lei, au fost 
suplimentate pe parcursul anului cu suma de 450 lei, urmare a indexărilor salariale aprobate de 
Guvern pentru personalul bugetar şi prezintă o creştere de 52% faţă de anul anterior. În cadrul 
cheltuielilor pentru bunuri şi servicii, au fost asigurate cheltuielile administrativ-gospodăreşti pentru 
instituţie, cotizaţiile la asociaţiile şi uniunile la care Consiliul Judeţean este membru (ADR S-V 
Oltenia, AER, UNCJR). De asemenea, s-au asigurat obiecte de inventar pentru funcţionarea 
instituţiei, pregătirea profesională a personalului şi s-au executat lucrările de reparaţii pentru sediile 
Centrului Militar Zonal şi Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”. 

În anul 2006 au fost achitate în întregime drepturile salariale, inclusiv drepturile câştigate în 
instanţele judecătoreşti şi nu s-au înregistrat furnizori neachitaţi. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de capital, acestea au fost aprobate în bugetul iniţial în sumă 
de 3.800 mii lei, prezentând o creştere faţă de bugetul anului 2005 de peste 3 ori şi au fost orientate 
în principal pe execuţia lucrărilor de amenajare a clădirilor din patrimoniul Consiliului Judeţean 
Gorj. 

Alte servicii publice generale – în cadrul acestui capitol au fost alocate fonduri în sumă de 
515.00 lei, utilizate în procent de 91%, cheltuieli destinate finanţării Direcţiei Judeţene de Evidenţă 
a Persoanelor Gorj, Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale Gorj şi Oficiului Central de 
Stat pentru Probleme Speciale Gorj. 

Apărare – în cadrul acestui capitol au fost alocate fonduri în valoare de 170.000 lei, pentru 
finanţarea cheltuielilor materiale de la Centrul Militar Zonal Gorj, fonduri utilizate în procent de 
85%. 

Ordine publică şi siguranţă naţională – suma aprobată în cadrul acestui capitol a fost de 
125.000 lei, utilizată în procent de 80%, destinată finanţării cheltuielilor Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Gorj. 
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Învăţământ – fondurile alocate au fost utilizate în procent de 98%, asigurându-se integral 
finanţarea achiziţiei şi distribuirii produselor lactate şi de panificaţie, conform H.G.nr.96/2002, 
precum şi funcţionarea în condiţii optime a Şcolii Speciale Tg-Jiu.  

  De asemenea, în luna august, consiliul judeţean împreună cu inspectoratul şcolar judeţean şi 
direcţia de sănătate publică au procedat la verificarea  unităţilor de învăţământ pentru a se stabili 
dacă întrunesc condiţiile de funcţionare pentru începerea anului şcolar. 

In luna septembrie, prin H.G. 1262/13.09.2006 s-a alocat, din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, 4.795 mii lei pentru 48 de şcoli din judeţul Gorj, în scopul consolidării şi 
reabilitării unităţilor de învăţământ. Pentru ca sumele să poată fi cheltuite cu eficienţă, având în 
vedere perioada scurtă rămasă până la încheierea exerciţiului bugetar, preşedintele Consiliului 
Judeţean Gorj a iniţiat consultări cu primarii localităţilor cărora le-au fost alocate aceste sume. S-a 
propus ca unităţile şcolare cu perspective de dezvoltare în următorii ani să primească sume mai mari 
pentru lucrări de reabilitare, consolidare sau reparaţii curente. 

Prin H.G. nr.1584/08.11.2006 s-a alocat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului suma de 12.700 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământul 
preuniversitar. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a acestor sume a fost făcută în 
colaborare cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj, pe baza disponibilităţilor din conturile 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale şi a necesarului real. 

Sănătate – pentru finanţarea cheltuielilor de reparaţii, întreţinere şi gospodărie la Spitalul 
Judeţean şi Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” a fost aprobată suma de 950.000 
lei, din care au fost utilizate fonduri în procent de 73%. Reabilitarea termică a Spitalului de 
pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – Dobriţa s-a făcut în co-finanţare cu Ambasada Elveţiei, 
contribuţia locală fiind de 200.000 lei. 
            Cultură, recreere şi religie – în cadrul acestui capitol au fost alocate fonduri în valoare de 
7.614.500 lei, execuţia fiind de 98%. S-a asigurat astfel plata integrală a cheltuielilor de personal, 
materiale şi de capital din cadrul Bibliotecii Judeţene şi Centrului de Creaţie, precum şi subvenţii în 
valoare totală de 3.506.000 lei, pentru Ansamblul Artistic „Doina Gorjului”, Muzeul Judeţean şi 
Şcoala Populară de Artă. 

Au fost alocate sume în valoare de 2.480.000 lei pentru acordarea de sprijin financiar şi 
cotizaţii diferitelor manifestări culturale, religioase, sportive, educative, ştiinţifice, în conformitate 
cu art.104, lit.(n) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 

Asigurări şi asistenţă socială – fondurile alocate în anul 2006 pentru finanţarea acţiunilor 
de asistenţă socială, respectiv pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Gorj şi Centrul Pilot de Readaptare şi Integrare Socio-profesională Tg-Cărbuneşti, reprezintă peste 
40% din totalul cheltuielilor bugetului propriu al judeţului, respectiv 36.549.500 lei. La 31.12.2006 
au fost realizate cheltuieli în sumă de 35.524.292 lei, din care: pentru subcap.”Asistenţă acordată 
persoanelor în vârstă” 3.633.607 lei, pentru subcap.”Asistenţă socială în caz de boală şi invalidităţi” 
4.969.509 lei, pentru subcap.”Asistenţă socială pentru familie şi copil” 15.833.714 lei. 

Prin cheltuirea acestor fonduri a fost asigurată funcţionarea la parametri optimi a celor două 
instituţii de asistenţă socială din subordinea Consiliului Judeţean. 

De asemenea, Consiliul Judeţean Gorj a alocat suma de 927.500 lei, conform convenţiei de 
colaborare cu Fundaţia Sera pentru lucrarea „Reabilitare, reamenajare Centrul de Plasament Tg-Jiu 
pentru Căminul Bâlteni”. 

Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe – în cadrul acestui capitol au fost finanţate 
cheltuieli privind cofinanţarea în cadrul unor proiecte externe (taxe şi avize pentru alimentări cu apă 
pe programul Solel-Boneh în sumă de 157.152 lei), participarea Consiliului Judeţean Gorj la 
capitalul social al S.C Tisprest S.A. (93.000 lei) şi S.C. Aparegio S.A. (13.114 lei), precum şi 
asigurarea funcţionalităţii Serviciului Public Salvamont Gorj. 
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Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – sumele alocate pentru Serviciul 
Public de Protecţie a Plantelor sunt în valoare de 715.000 lei, au fost realizate în procent de 99%, 
asigurându-se desfăşurarea unei activităţi eficiente în cadrul acestui serviciu, constând în executarea 
de lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor în sectorul vegetal, precum şi lucrări ale solului, 
conform tarifelor aprobate. 

Transporturi – considerată o activitate prioritară şi de maximă importanţă, întreţinerea şi 
repararea drumurilor judeţene deţine în cadrul bugetului propriu al judeţului o pondere de 28%, 
respectiv 25.340.770 lei, din care: cheltuielile materiale 10.756.990 lei şi cheltuielile de capital 
14.583.780 lei. 

Cheltuielile materiale au acoperit lucrări executate în majoritate cu S.C. Întreprinderea 
Drumuri şi Poduri S.A. Gorj, societatea în subordinea Consiliului Judeţean Gorj (care este unic 
acţionar), în baza unui contract de concesionare. 

Privind lucrările de investiţii, au fost realizate un număr de 15 lucrări de proiecte pentru 
drumurile judeţene, iar ca lucrări de execuţie s-au derulat peste 22 de lucrări, în cea mai marea parte 
lucrări de consolidări din care au fost finalizate la 31.12.2006 un număr de 14 lucrări. 

Toate aspectele menţionate mai sus, ca făcând parte din activitatea aparatului propriu, sunt 
dezvoltate şi concretizate în capitolele următoare ale raportului. De asemenea, activitatea desfăşurată 
de instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea consiliului judeţean face parte din prezentul 
raport. 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 Perioada de referinţă reprezintă trecerea de jumătatea mandatului 2004 – 2008, iar raportul 
prezentat scoate în evidenţă activitatea complexă şi susţinută desfăşurată, precum şi deschiderea 
arătată cu consecvenţă în plan intern şi extern, pentru realizarea unor colaborări şi menţinerea 
viabilităţii acestora. 

Sintetic prezentat, 2006 este anul în care Consiliul Judetean Gorj a reuşit o creştere a 
veniturilor cu 30% faţă de anul 2005. Am realizat investiţii de peste 3 ori mai mari faţă de anul 
anterior şi am alocat cu 70% mai mulţi bani pentru drumurile judeţene. 
 Trebuie să menţionăm încheierea unui contract de închiriere între SC PARC INDUSTRIAL 
BUMBEŞTI – JIU SA şi firma PIRELLI & C. AMBIENTE ECO TEHNOLOGY, care va constitui 
un puternic pol de interes şi pentru alţi investitori, precum şi o soluţie la multe probleme sociale din 
zona respectivă, ca urmare a creării de locuri de muncă.  

Atingerea obiectivelor propuse este şi rezultatul activităţii Comisiilor de specialitate, care au 
desfăşurat o activitate complexă atât în şedinţele de lucru (91 şedinţe), cât şi prin deplasările în judeţ 
şi întâlnirile organizate cu cetăţenii. Propunerile şi dezbaterile din cadrul Comisiilor au condus la 
mobilizarea aparatului de lucru, în acordarea de asistenţă tehnică de specialitate primăriilor unităţilor 
administrativ-teritoriale.  

Ca urmare, un efect notabil s-a constatat în îmbunătăţirea colaborării cu consiliile locale, cu 
primarii localităţilor, în scopul definitivării programului de dezvoltare economico-socială a 
judeţului, prin întocmirea de proiecte referitoare la reabilitarea şi repararea drumurilor judeţene, 
alimentarea cu apă a localităţilor, proiecte de mediu, de reabilitare şi dotare a instituţiilor de 
învăţământ şi a celor de asistenţă socială. S-a constituit Asociaţia Intercomunitară în domeniul 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, între Consiliul Judeţean Gorj şi consiliile 
locale Tg-Jiu, Motru, Rovinari, Tg-Cărbuneşti, Ţicleni, Novaci, Bumbeşti-Jiu. În vederea realizării 
de proiecte comune, s-au purtat discuţii în vederea constituirii Asociaţiei Intercomunitare a 
Localităţilor Montane din Gorj. 
 În ceea ce priveşte echilibrarea bugetelor locale, precum şi repartizarea sumelor defalcate 
pentru cheltuielile descentralizate la nivelul localităţilor, acest lucru s-a făcut după consultarea 
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primarilor şi în baza Legii bugetului de stat pe anul 2006, fără partizanat politic şi în dorinţa de a 
rezolva în mod echitabil cât mai multe probleme ale comunităţilor locale. 
 După cum ştiţi, judeţul nostru a avut de făcut faţă, în anul 2006, unor probleme deosebite, 
care au întrerupt ritmul normal de desfăşurare a lucrărilor de investiţii. Situaţia extrem de gravă a 
comunităţilor din Roşia de Amaradia (Seciurile), Bustuchin şi Albeni, ca urmare a alunecărilor şi 
prăbuşirilor de teren, a impus luarea unor măsuri fără precedent. În condiţiile în care, pe teritoriul 
administrativ al comunelor Roşia de Amaradia şi Bustuchin (declarate prin lege zone de risc 
natural), nu a fost posibilă reconstruirea locuinţelor afectate, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj 
s-a implicat direct pentru identificarea locaţiilor de la Cojani şi Albeni, cu acordul şi concursul 
primarilor din localităţile respective, în vederea executării locuinţelor sociale pentru sinistraţi, 
precum şi în acţiunea de strămutare. Consiliul Judetean Gorj, prin Arhitectul şef, a elaborat planul 
urbanistic zonal (PUZ) pentru locaţia Cojani şi a asigurat fondurile pentru plata planului urbanistic 
zonal pentru locaţia Albeni. 
 Urmare a demersurilor preşedintelui către SNLO, a fost elaborată documentaţia tehnică 
pentru lucrările de infrastructură, respectiv drumuri de acces şi alimentări cu apă pentru cele două 
locaţii. De asemenea, în colaborare cu Instituţia Prefectului, au fost iniţiate Proiecte de Hotărâri de 
Guvern pentru obţinerea fondurilor necesare în vederea executării lucrărilor pentru construcţia 
caselor pentru familiile sinistrate. Pentru rezolvarea problemei încălzirii pe timpul iernii, Consiliul 
Judetean Gorj a acordat sprijin sinistraţilor prin repartizarea a 513 mii lei din cota de 22% din 
impozitul pe venit, pentru finalizarea locuinţelor din zona Cojani-Albeni, respectiv achiziţionarea de 
sobe şi parchet. 
 După cum am mai spus, la reuşita unor astfel de acţiuni, de mare anvergură, am beneficiat de 
concursul Instituţiei Prefectului. Identificarea priorităţilor pentru judeţ s-a făcut în cadrul şedinţelor 
comune de lucru, desfăşurate săptămânal, precum şi în urma analizelor din cadrul Colegiului 
Prefectural. Astfel, au fost iniţiate hotărârile de guvern pentru rectificările de buget, au fost 
stabilitate măsurile necesare pentru eliminarea efectelor negative ale inundaţiilor şi alunecărilor de 
teren de la Runcu, Negomir, Mătăsari, Schela, Urdari, Băleşti, Albeni, Ploştina, Ţicleni, Dănciuleşti, 
Lihuleşti, Brăneşti şi Turceni. 
 Acţiunile determinate de situaţiile de urgenţă, precum şi multe alte demersuri menite a 
soluţiona probleme social-economice ale judeţului, dovedesc existenţa unei colaborări bune între 
Consiliul Judeţean Gorj şi instituţiile deconcentrate şi descentralizate ale statului de pe teritoriul 
judeţului. Fie că a fost vorba de învăţământ, de sănătate sau de agricultură, fie de domeniile cultural 
sau social, am urmărit să sprijinim toate acele iniţiative sau măsuri venite în întâmpinarea dorinţelor 
cetăţenilor, a soluţionării problemelor din comunităţile locale. 

Putem exemplifica şi prin sprijinul acordat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, care a fost ajutată să obţină spaţii locative adecvate în majoritatea localităţilor. La 
solicitarea preşedintelui Consiliului Judeţean, au fost organizate întâlniri şi dezbateri cu primarii, 
cărora le-au fost prezentate rolul, competenţa şi atribuţiile A.P.I.A. În general, locaţiile pentru 
centrele A.P.I.A au fost stabilite în sediile primăriilor sau în alte sedii administrative, unde se poate 
desfăşura procesul de identificare a parcelelor agricole înscrise în Registrul fermelor şi de depunere 
a cererilor de plată pe unităţile de suprafaţă de către fermieri.  
 O serie de reuşite ale anului 2006 se datorează intervenţiilor directe ale parlamentarilor 
gorjeni, care au adus amendamente la Legea bugetului de stat, urmarea fiind suplimentarea sumelor 
repartizate Gorjului cu circa 135-150 milioane lei. De asemenea, aceştia şi-au manifestat sprijinul în 
vederea reluării lucrărilor de amenajare hidroenergetică a Jiului pe tronsonul Valea Sadului – 
Vădeni şi alimentării cu apă a comunei Turcineşti.   
 Concluzia care se poate desprinde referitor la activitatea desfăşurată în anul 2006 trebuie 
legată, evident, de măsura în care eforturile noastre au răspuns aşteptărilor celor pe care îi 
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reprezentăm şi în interesul cărora acţionăm pentru valorificarea potenţialului judeţului şi gestionarea 
corespunzătoare a treburilor publice. În anul 2007 este necesar să ne concentrăm eforturile pentru 
finalizarea proiectelor aflate în derulare şi crearea premizelor pentru dezvoltarea în perspectivă, 
precum şi pentru administrarea cu rigoare şi pragmatism a resurselor astfel încât statutul judeţului, 
clădit pe realităţi istorice, geografice şi economice, să fie pus în valoare spre binele locuitorilor 
Gorjului. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 
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APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL  

CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 
 
 

ARHITECT ŞEF 
  
Corespunzător atribuţiilor ce-i revin privind coordonarea elaborării planurilor urbanistice 

generale ale localităţilor şi a regulamentelor de urbanism pentru anul 2006, Compartimentul 
urbanism, amenajarea teritoriului a continuat programul privind sistemul informaţional specific 
domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane. Sumele alocate de la bugetul de stat prin 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în valoare totală de 204.500,0 lei, sunt 
destinate realizării cadastrului în municipiul Tg.-Jiu şi oraşele Rovinari, Ţicleni şi Tg.-Cărbuneşti. 

În cadrul acestui program, la sala de cursuri a consiliului judeţean s-a organizat, timp de o 
săptămână, un curs de folosire a programului AUTOCAD, pentru instruirea specialiştilor din 
primăriile localităţilor Rovinari, Ţicleni, Turceni, Tg.-Cărbuneşti, Tismana, Bumbeşti – Jiu şi 
Hurezani. 

De asemenea, tot cu fonduri alocate de la M.T.T.C. s-au actualizat planurile urbanistice 
generale ale comunelor Dăneşti şi Bengeşti – Ciocadia. 

În luna martie, la sala A a Prefecturii Gorj, s-a realizat o prezentare de tehnologii moderne de 
realizarea a planurilor topografice, reabilitare a drumurilor şi căilor ferate, realizare a planurilor 
urbanistice şi reabilitarea clădirilor, prin tehnologii de fotografiere şi scanare din elicopter, de către 
societatea ESTEREOFOTO din Portugalia. La această acţiune au participat reprezentanţi ai 
instituţiilor din administraţia publică, societăţilor de proiectare şi construcţii, serviciilor 
descentralizate din judeţele Gorj, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Olt şi Hunedoara. 

S-au făcut verificări în teren şi materiale despre zonele afectate de alunecările de teren din 
judeţ şi despre situaţia strămutaţilor din comuna Roşia de Amaradia.  

Împreună cu alte servicii, s-a realizat întocmirea caietelor de sarcini, licitaţia şi monitorizarea 
desfăşurării lucrărilor de reabilitare a unor clădiri aflate în patrimoniul consiliului judeţean. 

În perioada 01.01.2006-30.12.2006 Compartimentul autorizări şi control a analizat, 
întocmit, înaintat spre aprobare şi eliberat un număr de 163 certificate de urbanism pentru care s-au 
încasat 13.106,68 lei şi 62 de autorizaţii de construire pentru care s-au încasat 259.774,55 lei. 

S-au efectuat controale şi acţiuni de îndrumare în specificul activităţii la un număr de 47 
localităţi din judeţ. 
 In concluzie, în cursul anului 2006, activitatea Arhitectului şef s-a axat pe efectuarea unor 
servicii de calitate către beneficiari, fie ei persoane fizice sau juridice, astfel încât să nu existe 
întârzieri între momentul solicitării autorizaţiei de construire sau a certificatelor de urbanism şi până 
la eliberarea acestora. 
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COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

 
  În cursul anului 2006, Compartimentul de Audit Public Intern şi-a desfăşurat activitatea în 
conformitate cu Planul de audit aprobat, efectuând auditarea activităţii a două compartimente din 
cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi a 8 instituţii subordonate pentru verificarea legalităţii, realităţii şi 
exactităţii evidenţei contabile, de gestiune şi financiare. 
          S-au realizat de asemenea misiuni de audit la două unităţi din subordine la solicitarea 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj. 
          De asemenea, Compartimentul de Audit Intern  a fost delegat pentru a participa, alături de 
organele de control ale Direcţiei Generale ale Finanţelor Publice şi Gărzii Financiare Gorj în 7 
acţiuni de control în baza prevederilor art. 19 lit. e şi i din Legea 500/2002 privind finanţele publice 
cu modificările ulterioare, în urma solicitării Ministerului Finanţelor Publice nr. 21643/09.08.2006 
privind Memorandumul cu tema „Derularea unor acţiuni de verificare/control la nivelul entităţilor 
publice care au utilizat resurse bugetare din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru 
înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2005 şi prima parte a anului 2006”. 
          În conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind activitatea de audit public intern şi Planul de 
audit pe anul 2006 au fost efectuate acţiuni la: 
              -  Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj 
              -  Şcoala Populară de Artă 
              -  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Gorj 
              -  Biblioteca Judeţeană „Christian Tell“ 
              -  Muzeul Judeţean Gorj 
              -  Centrul Pilot Tg-Cărbuneşti 
              -   Şcoala Specială 
              -   Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Gorj    

- Compartimentele de Achiziţii Publice şi Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean 
Gorj. 

          Pentru formularea unei opinii privind modul de administrare a veniturilor şi cheltuielilor 
publice, în urma acţiunilor întreprinse, s-au formulat recomandări de remediere a unor deficienţe 
constând în neîntocmirea referatelor de necesitate la achiziţia diverselor materiale, necompletarea la 
zi a registrelor contabile prevăzute de Legea nr. 82/1991 privind organizarea evidenţei contabile, 
nerespectarea prevederilor O.M.F.P. nr. 1792/2002 cu privire la deschiderea evidenţei contabile a 
conturilor extrabilanţiere 940, 950 şi 960 privind angajamentele bugetare şi necompletarea 
formularelor de ordonanţare la plată prevăzute în O.M.F.P 1792/2002. 
         Au fost auditate situaţiile financiare la data de 31.12.2005 ale Consiliului Judeţean Gorj şi 
unităţilor subordonate, în urma cărora au fost emise rapoartele de audit prevăzute de Normele de 
închidere a exerciţiului financiar, prin care s-a formulat o opinie asupra imaginii fidele, clare şi 
complete a patrimoniului. 
         În anul 2006 Compartimentul de Audit Public a asigurat consiliere tuturor compartimentelor 
din cadrul  Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiilor subordonate acestuia. 

    În conformitate cu Raportul de Audit încheiat de Camera de Conturi Gorj asupra contului de 
execuţie şi bilanţului contabil încheiat la 31.12.2005 de către Consiliul Judeţean Gorj, la evaluarea 
mediului de control intern se precizează că „echipa de audit este mulţumită de mediul de control 
existent în cadrul entităţii, în sensul că nu au fost identificate slăbiciuni ale acestuia“. 

     Opinia controlorilor financiari arată un grad ridicat de apreciere a managementului la toate 
nivelele instituţiei prin aplicarea tehnicilor şi procedurilor de control în vederea realizării 
obiectivelor pe care Consiliul Judeţean Gorj şi le-a propus.  
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COMPARTIMENTUL MASS-MEDIA 

 
În cursul anului 2006, prin intermediul acestui compartiment, aflat în subordinea directă a 

preşedintelui Consiliului Judeţean, au fost coordonate şi s-au derulat toate acţiunile de mediatizare a 
activităţilor desfăşurate în cadrul comisiilor de specialitate, a direcţiilor, serviciilor şi a celorlalte 
compartimente din structura Consiliului Judeţean Gorj, precum şi a instituţiilor subordonate.  

Astfel, Compartimentul mass-media a asigurat cadrul organizatoric pentru desfăşurarea a 45 
conferinţe de presă săptămânale, cu aceste ocazii fiind pregătite şi difuzate ziariştilor materiale 
cuprinzând informaţii legate de activitatea Consiliului Judeţean Gorj. Conferinţele de presă 
săptămânale au fost susţinute, în principal, de preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Călinoiu, 
precum şi de vicepreşedinţii Corneliu Popescu şi Gheorghe Grivei şi secretarul judeţului, Zoica 
Zamfirescu. În funcţie de materialele sau de subiectele de actualitate prezentate, au fost invitaţi 
preşedinţii comisiilor de specialitate,  directorii instituţiilor subordonate sau agenţilor economici sub 
autoritate.  

Dintre subiectele abordate, pot fi amintite următoarele: 
 întâlnirea de lucru a consilierilor judeţeni de la Rânca referitoare la lansarea unui nou 

concept privind infrastructura judeţului Gorj - dezvoltarea infrastructurii de transport pe 
cablu pentru  domeniul schiabil şi turismul în partea de nord a judeţului; 

 prezentarea proiectului judeţean privind managementul integrat al deşeurilor; 
 participarea la Conferinţa Internaţională pe tema Drepturilor Copilului - rolul statului în 

consolidarea şi sprijinirea familiei, ca celulă fundamentală a societăţii; 
 parteneriate cu agenţi economici străini; 
 depunerea proiectelor pentru reconstrucţia unităţilor de învăţământ din zonele afectate de 

inundaţii; 
 participarea la Seminarul pentru derularea programului PHARE – acces la educaţie 

pentru grupuri dezavantajate; 
 organizarea cursurilor de instruire în domeniul integrării europene a funcţionarilor 

publici din cadrul primăriilor; 
 agenda activităţilor culturale pe anul 2006; 
 programul de măsuri al Consiliului Judeţean privind gospodărirea localităţilor; 
 programul de formare a corpului de specialişti ai Consiliului Judeţean în cadrul Biroului 

de reprezentare al UNCJR la Bruxelles; 
 problemele discutate de către preşedintele Consiliului Judeţean Gorj la întâlnirile cu 

parlamentarii; 
 iniţiativele şi activităţile desfăşurate în cadrul Consiliului Judetean Gorj pentru 

rezolvarea problemelor locuitorilor din Roşia de Amaradia, Bustuchin şi Albeni; 
 măsurile şi acţiunile ce fac parte din programul anual de dezvoltare economico-socială a 

judeţului 
 stadiul proiectării şi executării lucrărilor pentru consolidarea drumurilor şi podurilor 

afectate de alunecările de teren, întreţinerea şi asfaltarea drumurilor judeţene; 
 strategia de dezvoltare a turismului în Gorj; 
 activităţile desfăşurate pentru întreţinerea patrimoniului Consiliului Judeţean Gorj; 
 strategia de modernizare a administraţiei publice la nivelul Consiliului Judeţean Gorj; 
 asistenţa financiară din partea UE în perioada de aderare şi în intervalul 2007-2009; 
 participarea la Adunarea Generală a Regiunilor Europene (ARE), în zilele de 9 şi 10 

noiembrie a.c., la Palma de Mallorca; 
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 probleme legate de rectificarea bugetară, suplimentarea de fonduri pentru reparaţiile de 
drumuri; 

 prezentarea activităţii Serviciului de Protecţie a Plantelor, a Salvamont Gorj, Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului; 

 măsuri speciale şi activităţi legate de sărbătorile de iarnă etc. 
Pentru a asigura informarea în timp util a cetăţenilor cu privire la desfăşurarea acţiunilor de 

interes public iniţiate sau organizate de către Consiliul Judeţean Gorj şi aparatul propriu al acestuia, 
reprezentanţii mass-media locale şi corespondenţii organelor centrale au fost convocaţi ori de câte 
ori au apărut astfel de situaţii.  

În cazul în care au intervenit acţiuni de interes public imediat, au fost difuzate comunicate 
sau informări de presă. De-a lungul anului 2006 au fost redactate 35 astfel de materiale, care au fost 
transmise prin fax şi poştă electronică redacţiilor locale şi amplasate pe site-ul specializat al 
instituţiei. Începând cu data de 15 aprilie, serviciile de publicitate ale instituţiei au fost adjudecate 
prin licitaţie de către SC X-MEDIA & MUSIC PRODUCTION SRL Tg-Jiu.  

Pe lângă comunicate şi informări de presă, consilierii din cadrul Compartimentului de presă 
au redactat peste 54 de articole referitoare la activitatea preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului 
Judeţean Gorj, a comisiilor de specialitate şi a direcţiilor din aparatul propriu.  

Având în vedere modul în care imaginea instituţiei a fost reflectată în mass-media locală şi 
regională, apreciem că activitatea desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale a crescut 
ca interes atât pentru cetăţenii judeţului, cât şi pentru alte instituţii sau organizaţii, comparativ cu 
anul trecut. Acest lucru a reieşit, de altfel, şi din răspunsurile date de către salariaţii instituţiei 
noastre la chestionarul de sfârşit de an, care situează Consiliul Judeţean pe unul dintre principalele 
locuri în ierarhia instituţiilor de la nivelul judeţului.  

La solicitarea reprezentanţilor mass-media, precum şi la iniţiativa compartimentului de 
specialitate au fost organizate interviuri radio-tv înregistrate sau a fost asigurată prezenţa, în cadrul 
emisiunilor economice, sociale şi culturale ale studiourilor locale, regionale sau naţionale, a 
conducerii Consiliului Judeţean Gorj. Sunt de menţionat emisiunile realizate şi difuzate pe postul 
naţional de televiziune N24 – „Mândria de a fi român”-, cu locaţia la Muzeul Arhitecturii Populare 
de la Curtişoara, pe postul Antena 1 – „Antena 1 acasă la tine”, emisiuni înregistrate la Turceni şi 
Baia de Fier, precum  şi cele două emisiuni radiofonice difuzate de Radio România Internaţional, 
pentru promovarea brandului Brâncuşi prin concursul „De la Brâncuşi la Guguianu”, şi pentru 
promovarea turismului gorjean. 

În fiecare săptămână un consilier din cadrul Compartimentului de presă a participat la 
şedinţele de lucru operative cu personalul de conducere din cadrul Consiliului Judeţean, la şedinţele 
comune de lucru cu Instituţia Prefectului şi Primăria Tg-Jiu.  

Zilnic s-a întocmit revista presei, pentru a urmări modul cum a fost reflectată în publicaţiile 
locale, regionale şi centrale activitatea desfăşurată de către Consiliul Judeţean şi a monitoriza 
semnalele din teritoriu cu privire la administraţia publică locală şi doleanţele cetăţenilor.  

Oportunităţile şi potenţialul investiţional al Gorjului au fost promovate prin intermediul 
materialelor promoţionale realizate în baza contractului încheiat cu SC STYMALO SRL: broşuri, 
pliante, mape, film de prezentare pe suport CD şi DVD, în limba română şi în limbi de circulaţie 
internaţională.   
 Filmul a fost şi va putea fi distribuit în continuare cu ocazia diferitelor vizite pe care 
investitorii străini sau reprezentanţii ambasadelor le vor efectua în judeţul nostru, precum şi în 
cadrul vizitelor pe care reprezentanţii CJ Gorj le efectuează în ţară şi în străinătate.  

Compartimentul Mass-media, prin consilierii săi, a participat la organizarea vizitelor 
conducerii Consiliului Judeţean în ţară şi în străinătate, precum şi la primirea delegaţiilor străine, 
punând la dispoziţia acestora materialele de promovare a judeţului.  
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La solicitarea conducerii Consiliului Judeţean Gorj, consilierul de specialitate din cadrul 
compartimentului a asigurat activitatea de traducere a diverselor materiale şi a corespondenţei 
preşedintelui din şi în limbile engleză şi franceză.  

De asemenea, cu ocazia diferitelor evenimente culturale, istorice, aniversare au fost redactate 
aproximativ 50 de discursuri sau cuvântări ocazionate de acestea.  

Pentru a asigura bunele relaţii de colaborare ale Cabinetului Preşedintelui cu instituţiile 
similare din ţară, cu unităţile subordonate, direcţiile deconcertate şi cu reprezentanţii administraţiei 
publice locale, au fost transmise felicitări şi scrisori de mulţumire către acestea, în funcţie de 
necesitate, cu ocazia diferitelor sărbători legale şi religioase, precum şi a zilelor onomastice şi de 
naştere.  

Pe lângă cele enumerate, consilierii Compartimentului Mass-media au răspuns tuturor 
solicitărilor venite din partea conducerii Consiliului Judeţean Gorj sau a consilierilor judeţeni, cu tot 
ceea ce a însemnat promovare imagine şi mediatizare acţiuni întreprinse de aceştia şi de aparatul 
propriu al Consiliului. 
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SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANĂ, PROGRAME,  

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI MEDIU 
 

   Compartimentul Integrare Europeană, Programe 
Anul 2006 fiind anul decisiv şi premergător al aderării României la Uniunea Europeană, unul 

dintre obiectivele prioritare ale personalului cu atribuţii în domeniu a fost asigurarea unei informări 
concrete şi corecte a administraţiilor publice locale, a societăţii civile şi a tuturor factorilor cu 
responsabilităţi din judeţ asupra implicaţiilor legate de procesul de aderare şi integrare europeană. 

Activitatea Serviciului Integrare Europeană, Programe, IT şi Mediu, în anul 2006, s-a axat 
pe întocmirea documentaţiilor şi cererilor de finanţare, după cum urmează: 

 Actualizarea documentaţiei tehnice pentru proiectele „Reabilitare şi modernizare DJ 665” şi 
„Reabilitarea zonei industriale Bumbeşti-Jiu”, din cadrul programului PHARE Coeziune 
Economică şi Socială – Componenta Infrastructură regională 2004-2006. Ambele proiecte au fost 
selecţionate la nivel regional şi au fost promovate spre evaluare la nivel naţional, conform HG 
811/2006, urmând a fi finanţate din fondurile structurale începând cu anul 2007, prin Programul 
Operaţional Regional. 

 Elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului, prin întocmirea unei cereri de finanţare, în 
cadrul programul PHARE 2004/016-772.01.02/02. A fost aprobat pentru finanţare proiectul 
”Planificare Strategică Participativă pentru dezvoltarea socio-economică a Judeţului Gorj”, 
desfăşurat în colaborare cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală Bucureşti şi a cărui 
implementare se va realiza în perioada octombrie 2006 - octombrie 2007. Principalele activităţi ale 
proiectului sunt elaborarea studiului privind situaţia socială şi economică existentă în judeţul Gorj, 
elaborarea schiţei de Strategie de dezvoltare economică şi socială integrată a judeţului Gorj, cu 
implicarea actorilor cheie pentru dezvoltarea economică şi socială a judeţului (din sectorul public, 
sectorul privat şi societatea civilă) şi dezvoltarea planului de implementare a strategiei socio-
economice integrate a judeţului Gorj cu detalierea programelor şi proiectelor 

 Elaborare cerere de finanţare pe programul PHARE 2003 - Coeziune Economică şi Socială – 
Infrastructură Regională – Inundaţii. Prin proiect se urmăreşte reabilitarea a două obiective şcolare 
afectate de inundaţii, anume Grădiniţa nr. 4 Rovinari şi căminul studenţesc Debarcader al 
Universităţii “Constantin Brâncuşi”. 

Valoarea totală a finanţării externe nerambursabile pentru acest proiect se ridică la suma de 
164.603,15 euro. Perioada de implementare: august 2006 – octombrie 2007. 
► Elaborarea şi depunerea a trei cereri de finanţare la Ministerul Mediului şi Gospodăririi 
Apelor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu pe programul Fondul de Mediu. Obiectivul 
general al programului a fost „protecţia mediului, protecţia resurselor naturale, reducerea 
fenomenului de eroziune a solului”.  

Proiectele implementate pe Fondul de Mediu sunt: 
- ”Consolidare terasamente pe DJ 664, Târgu Jiu – Schela, km 9+500”;  
- ”Consolidare terasamente pe DJ 665A, Bălăneşti, km 8+300”;  
- ”Consolidare terasamente pe DJ 672C, Stroiesti-Arcani, km 6+300”.   

Finanţarea nerambursabilă acordată de „Administraţia Fondului pentru Mediu” se ridică la 
suma de 529.237,35 lei RON (60% din valoarea totală a proiectelor), diferenţa de 40% din valoarea 
cheltuielilor eligibile fiind asigurată de Consiliul Judetean Gorj. 

În cadrul activităţilor de informare şi coordonare a consiliilor locale şi de promovare a 
judeţului Gorj, Compartimentul Integrare Europeană, Programe  a desfăşurat următoarele acţiuni: 
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 În perioada 12-28 iunie 2006, la propunerea Comisiei pentru Prognoze, Dezvoltare 
Regională, Integrare Europeană a Consiliul Judeţean Gorj, funcţionarii publici din cadrul Serviciului 
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Integrare Europeană, Programe, IT şi Mediu au organizat şi susţinut seminarii de instruire cu 
personalul responsabil cu integrarea europeană din cadrul primăriilor judeţului Gorj, la sala de 
cursuri a Consiliul Judeţean Gorj – Casa Gănescu.   
   In perioada 15 ianuarie – 15 decembrie 2006, Florinel Achim, Claudia Popescu, Alina 
Pătraşcu şi Flavia Raus, consilieri în cadrul Serviciului Integrare Europeană, Programe, IT şi Mediu, 
au efectuat stagiul de practică la Biroul de Reprezentare a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene 
din România la Bruxelles.  

Obiectivele stagiului:  
Obiectivul general: îmbunătăţirea performantelor funcţionarilor publici din sectorul 

administraţiei publice locale, în domeniul afacerilor europene. 
Obiective specifice: 

- creşterea nivelului de cunoştinţe în domeniul afacerilor europene a celor 41 de reprezentaţi ai 
Consiliilor Judeţene din România; 

- dezvoltarea de noi competenţe în domeniul managementului de proiect, în perspectiva 
posibilităţii accesării fondurilor structurale şi a construirii de parteneriate cu alte regiuni 
europene; 

- creşterea gradului de utilizare a tehnicilor de lobby la nivelul administraţiei publice locale. 
            De asemenea, s-au urmărit realizarea şi monitorizarea proiectelor şi activităţilor începute în 
cursul anului 2005:  
-  aplicarea Programului PHARE „Componenta Învăţământului Tehnic şi Profesional TVET” – au 
fost monitorizate acţiunile desfăşurate şi îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în PRAI 2006-2010 
(Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic), care a fost actualizat şi 
extins până în 2013, fiind astfel inclus în Planul Regional de Dezvoltare 2007-2013. De asemenea, a 
fost elaborat, împreună cu alte instituţii (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, Patronate, Sindicate), Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul 
Profesional şi Tehnic 2007-2013; 
- implementarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj”;  
- continuarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Gorj şi Regiunea Lazio Italia, în cadrul căruia 
s-au desfăşurat următoarele acţiuni: colaborare pentru proiecte de mediu şi proiecte de infrastructură 
regională, organizare a unor întâlniri între mediul de afaceri local şi cel lazial, asigurare a suportului 
administrativ investitorilor din Regiunea Lazio pentru achiziţionarea de active în judeţul Gorj; 
- implementarea şi monitorizarea proiectului „Descentralizare financiară la standarde europene”, 
finanţat în cadrul Programului PHARE – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la 
nivel local, în valoare de 19.801 Euro.  
 - întreg colectivul serviciului Integrare Europeana, Programe, IT şi Mediu a lucrat la elaborarea 
Strategie de dezvoltare a judeţului Gorj, pentru perioada 2007-2013. Domeniile prioritare abordate 
în prima faza de întocmire a strategiei sunt: dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport, 
dezvoltare urbană şi turism. 

 Totodată, Serviciul Integrare Europeană, Programe, IT a acordat consultanţă tuturor 
consiliilor locale ce au solicitat sprijin la întocmirea cererilor de finanţare în cadrul OUG 7/2006 - 
Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, fiind declarate eligibile pentru 
elaborarea documentaţiilor tehnice un număr de 39 proiecte din judeţul Gorj. 

 În data de 24 ianuarie 2006, Ministerul Integrării Europene a lansat la nivel naţional 
programul „Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor”. Obiectivul 
principal al programului este de a oferi autorităţilor publice locale responsabile cu gestionarea 
deşeurilor atât asistenţă tehnică, cât şi financiară, pentru a susţine eforturile lor de a reduce volumul 
deşeurilor şi de a stimula colectarea selectivă a acestora. Suma estimativă alocată Regiunii S-V 
Oltenia pentru finanţarea de proiecte este de 3,123 milioane Euro. 

_____________________________________________________________________________ 
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Consiliul Judetean Gorj, împreună cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia, a 
acordat asistenţă tehnică consiliilor locale interesate de accesarea de fonduri în cadrul acestui 
program. În acest sens au fost organizate două seminarii de instruire (martie şi aprilie) la care au 
participat reprezentanţii asistenţei tehnice a programului, reprezentanţi de la Agenţia Regională de 
Mediu şi potenţialii beneficiari. 

In urma activităţii de informare susţinută la nivelul judeţului Gorj, au fost depuse un număr 
de şapte proiecte pe acest program, şi anume: Turceni, Rovinari, Motru, Novaci, Runcu, Plopsoru şi 
Câlnic. Fiecare proiect vizează în principal înfiinţarea de sisteme de colectare selectivă şi transport 
deşeuri reciclabile din gospodării particulare, instituţii şi spaţii publice, iar la nivelul localităţilor 
Turceni şi Rovinari, inclusiv amenajarea de staţii de transfer a deşeurilor. 

Aceste proiecte reprezintă un prim pas în realizarea proiectului „Managementul integrat al 
deşeurilor în judeţul Gorj”, asigurându-se astfel o parte din dotările necesare pentru implementarea 
proiectului judeţean. Toate cele şapte proiecte au fost declarate eligibile spre finanţare, fiind 
încheiate deja contractele de finanţare. 

Pe tot parcursul anului 2006 s-a desfăşurat o colaborare permanentă cu ADR S-V Oltenia, în 
legătură cu toate problemele ce privesc dezvoltarea regională şi elaborarea programului operaţional 
regional 2007-2013. Încă din cursul lunii februarie 2006, ADR Oltenia a solicitat  identificarea a 7 
proiecte prioritare din portofoliul de proiecte al Consiliul Judetean Gorj,  ce vor fi finanţate prin 
intermediul Fondurilor Structurale în perioada 2007-2013 şi completarea fişelor de date referitoare 
la aceste proiecte în limba română şi în limba engleză. S-au transmis propuneri şi fişele 
corespunzătoare pentru: Managementul integrat al deşeurilor din judeţul Gorj; Sistem de alimentare 
cu apă; Reabilitare, modernizare şi dotare cu echipamente medicale specializate a spitalelor din 
patrimoniul public al judeţului Gorj; Amenajare, modernizare şi reabilitare a clădirilor istorice din 
patrimoniul judeţean; Reabilitare DJ 674 Vlăduleni, Urdari, Turceni, Ioneşti; Reabilitare DJ673 
Şiacu, Borăscu, Boroşteni; Reabilitare DJ 673A Turceni, Mătăsari Strîmba, Vulcan; Reabilitare DJ 
661 Tînţăreni, Târgu Cărbuneşti, Săcelu, Crasna; Reabilitare DJ 605 Craiova, Melineşti, Hurezani; 
Reabilitare DJ 675C Târgu- Logreşti, Alimpeşti; Sistem informatic integrat la nivelul judeţului Gorj. 
Portofoliul iniţial de proiecte a fost actualizat pe tot parcursul anului 2006, în funcţie de axele 
prioritare şi măsurile cuprinse în POR şi POS-uri. 

 În cursul anului 2006, pe lângă atribuţiile obişnuite, Compartimentul tehnologia 
informaţiei a instalat şi configurat noile tehnologii Microsoft achiziţionate şi a asigurat buna 
funcţionare a serverelor  de WEB, E-MAIL, FIREWALL, ANTIVIRUS, FILE SERVER, DATA 
SERVER, a sistemelor software implementate de tip WEB, CLIENT SERVER sau MONOPOST – 
GIS, Legislaţie, ERP; a achiziţionat un sistem evoluat de management economico-financiar de tip 
ERP – Microsoft Navision – aflat în implementare, cu data finală 15 aprilie 2007. 

Compartimentului Mediu s-a înfiinţat în februarie 2006, ca o consecinţă firească a implicării 
tot mai accentuate a Consiliului Judeţean în politicile de mediu, în implementarea acquis-ului 
comunitar la nivelul teritorial administrativ al judeţului. 

Cunoscând faptul că în problemele de protecţie a mediului, Uniunea Europeană promovează 
politica prevenirii active, strategia naţională a preluat aceste obiective. Politica naţională de protecţia 
mediului înconjurător se regăseşte, global şi unitar, în Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu şi 
Strategia Naţională de Acţiune pentru Mediu, ambele coordonate de către Ministerul  Mediului şi 
Gospodăririi Apelor. 

In cadrul Planului Naţional de Acţiune pentru Mediu, dezvoltarea şi implementarea 
managementului de mediu se realizează punctiform prin elaborarea şi implementarea Planului Local 
de Acţiune pentru Mediu, care se dezvoltă la nivelul teritorial administrativ al judeţelor şi este 
coordonat de către Agenţia de Protecţie a Mediului Judeţeană. 

_____________________________________________________________________________ 
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          Activitatea Compartimentului Mediu în anul 2006 s-a axat pe continuarea problemelor de 
mediu aflate în derulare, pe identificarea atribuţiilor Consiliului Judeţean în implementarea 
politicilor de mediu la nivel local, pe participarea, alături de Autoritatea Regională şi Judeţeană 
pentru Protecţia Mediului, la planurile şi programele privind protecţia mediului. 
            În domeniul gestionării deşeurilor   

- Compartimentul Mediu din cadrul Consiliului Judeţean s-a implicat în elaborarea Planului 
Regional de Gestionare a Deşeurilor, care a fost coordonat de către Agenţia Regională de Protecţie a  
Mediului în colaborare cu reprezentanţii consiliilor judeţene şi locale din Regiunea Sud Vest 
Oltenia. 

- Este în curs de elaborare şi urmează să fie adoptat de către Consiliul Judeţean Planul 
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. 

- Prin competenţele date de  Legea nr. 51 din martie 2006, privind serviciile comunitare, 
Consiliul Judeţean a emis hotărârea numărul 45 din 02.06.2006, de înfiinţare a Asociaţiei 
Municipiilor, Oraşelor şi Comunelor, în vederea concesionării serviciului public de salubritate. În 
acest sens, în conformitate cu prevederile legii, a fost finanţat, de către  Consiliul Judeţean, Studiul 
de Oportunitate privind Managementul Integrat al Deşeurilor în Judeţul Gorj, care va sta la baza 
întocmirii caietului de sarcini în vederea concesionării serviciului public de salubritate. 
   În domeniul calităţii apei, judeţul Gorj beneficiază de asistenţă tehnică sub forma de grant, 
oferită prin programul ISPA - Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă 
uzată.  

    - A fost înfiinţată SC APAREGIO Gorj SA – operator de specialitate în domeniul 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. 

   -  S-au emis hotărâri ale consiliilor locale privind asocierea în vederea gestionării în 
comun a serviciilor publice de alimentare cu apă, înfiinţarea SC APAREGIO SA şi delegarea prin 
concesiune a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare 

- A fost elaborat Master Planul proiectului, pentru început fiind implicate sistemele de 
alimentare cu apă şi canalizare aparţinând operatorului regional SC APAREGIO GORJ, intenţia 
fiind pentru extinderea în viitor la nivelul întregului judeţ. 
            Calitatea aerului şi schimbări climatice 
              - În acest domeniu, în conformitate cu Ordinul MMGA nr. 35/11.01.2007, este  în curs de 
semnare Protocolul de Colaborare între Consiliul Judeţean şi Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Gorj, pentru elaborarea, aplicarea şi monitorizarea Planului Intregrat de Gestionare a Calităţii 
Aerului. 

               Având în vedere volumul mare de informaţii în probleme ce privesc integrarea europeană, 
armonizarea legislaţiei româneşti cu cea europeană, accesarea de programe cu finanţare 
nerambursabilă pe fonduri de pre-aderare, precum şi pregătirea documentaţiilor necesare accesării 
fondurilor nerambursabile post-aderare, considerăm că Serviciul Integrarea Europeană, Programe, 
IT şi Mediu a reuşit în mare măsură să atingă obiectivele stabilite prin atribuţiile care îi revin prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului permanent de lucru.  
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DIRECŢIA TEHNICĂ 

 
           În anul 2006, la iniţiativa preşedintelui, prin Direcţia tehnică au fost promovate o serie de 
obiective de investiţii, din care amintim: Reparaţii capitale Muzeul Judeţean Gorj, Amenajare 
clădire P+2E, Bârseşti pentru desfăşurarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, 
împrejmuire teren şi racorduri utilităţi, Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Târgu Jiu (lucrare în cofinanţare), Modernizare centrală termică şi instalaţii interioare de încălzire la 
Palatul Administrativ al judeţului Gorj, ultimele două obiective fiind finalizate şi puse în funcţiune. 
 Includerea Muzeului Judeţean în lista obiectivelor de investiţii a fost determinată de starea 
fizică extrem de degradată în care se găsea clădirea, precum şi de faptul ca aceasta face parte din 
categoria  monumentelor istorice. 

 În cadrul programului de alimentare cu apă la sate, derulat în baza H.G.R. nr.577/1997, 
urmare a numeroaselor intervenţii personale la M.T.C.T., s-a reuşit ca suma iniţială alocată 
investiţiilor din judeţul Gorj, să fie suplimentată de la valoarea de 540.000,00 lei la valoarea de 
1.900.000,00 lei. 
 Acelaşi aport s-a regăsit şi în cadrul programului de alimentare cu apă derulat în baza H.G.R. 
nr. 687/1997, prin aprobarea de noi investiţii în comunele: Bălăneşti (satele Voiteşti Vale, Voiteşti 
Deal, Cânepeşti şi Bălăneşti) şi Plopşoru (satul Olari). 
 În ceea ce priveşte activitatea de întreţinere, reparare şi modernizare a reţelei de drumuri 
publice judeţene, am urmărit două direcţii majore: în primul rând, asigurarea de fonduri 
suplimentare faţă de programele iniţiale (semnificativă în acest sens este creşterea valorii iniţiale a 
programului de pietruire, reabilitare şi asfaltare a drumurilor de interes local, finanţate conform 
H.G.R. nr. 577/1997, de la 450.000,00 lei la valoarea de 3.358.155,91 lei), şi în cel de-al doilea rând 
impunerea unui nivel ridicat al exigenţelor privind calitatea lucrărilor executate, prin participarea 
directă la verificări în timpul execuţiei unor lucrări, precum şi prin participarea la recepţia unor 
obiective importante. 

Direcţia tehnică, prin compartimentele de specialitate, asigură în cadrul Consiliului Judeţean 
îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin pentru administrarea reţelei de drumuri publice judeţene, 
realizarea lucrărilor pe aceste drumuri, elaborarea şi punerea în practică a programului de investiţii 
al judeţului, precum şi coordonarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
            Direcţia tehnică promovează, urmăreşte şi asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru 
lucrările finanţate total sau parţial de către Consiliul Judeţean şi, în acelaşi timp, oferă la cerere 
consiliilor locale sprijin în promovarea unor investiţii finanţate din fonduri locale sau externe. 
            În domeniul lucrărilor publice, în anul 2006, s-au urmărit lucrările finanţate din bugetul 
propriu, după cum urmează: 

 Baza de Intervenţie Salvamont Rânca-Novaci – au fost realizate lucrări în valoare de 
221,65 mii lei; investiţia urmează a se finaliza în cursul anului 2007. 

 Reparaţii capitale Muzeul Judeţean Gorj – au fost realizate lucrări în valoare de 221,64 
mii lei din totalul de 1.817,52 mii lei RON; se estimează finalizarea lucrărilor la finele 
anului 2007. 

 Amenajare clădire P+2E, Bârseşti pentru desfăşurarea activităţii Inspectoratului ptr. 
Situaţii de Urgenţă, împrejmuire teren şi racorduri utilităţi. În anul 2006 s-a ţinut licitaţia 
pentru proiectare şi execuţie; se estimează finalizarea lucrărilor la finele anului 2007.  
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 Modernizare centrală termică şi instalaţii interioare de încălzire la Palatul Administrativ 
al judeţului Gorj – investiţia în valoare de 792,97 mii lei a fost finalizată şi pusă în 
funcţiune. 
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 Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Târgu Jiu, lucrare în 
cofinanţare cu Fundaţia SERA ROMÂNIA. Valoarea lucrărilor finanţate de Consiliul 
Judetean Gorj este de 919,02 mii lei RON, iar lucrările finanţate de Fundaţia Sera sunt de 
1090,10 mii lei RON. Investiţia a fost finalizată şi pusă în funcţiune.   

O atenţie deosebită s-a acordat urmăririi lucrărilor finanţate de la bugetul statului sau din alte 
surse, după cum urmează: 

 alimentare cu apă prin programul finanţat cf. H.G.R. 577/1997: au continuat 
lucrările de alimentare cu apă la sate, însumând un total de 1900,00 lei, din care: 
           Alimentare cu apă comuna Bâlteni, satele Moi, Cocoreni şi Vlăduleni, în 
valoare de 250,00 mii lei; 

 Alimentare cu apă comuna Crasna, satul Crasna, în valoare de 200,00 mii lei; 
 Alimentare cu apă comuna Drăguţeşti, satele Drăguţeşti şi Tâlveşti, în valoare 

de 377,68 mii lei; 
    Alimentare cu apă comuna Hurezani, satele Hurezani şi Pegeni, în valoare de 

570,00 mii lei; 
    Alimentare cu apă comuna Scoarţa, satele Scoarţa şi Copăcioasa, în valoare de 

92,32 mii lei; 
    Alimentare cu apă comuna Tismana, satele Celei, Costeni şi Racoţi, în valoare 

de 250,00 lei; 
    Alimentare cu apă comuna Bustuchin, satul Bustuchin şi Pojaru, în valoare de 

160,00 mii lei. 
Au fost finalizate şi puse în funcţiune investiţiile de la Crasna şi Tismana: 
- Alimentare cu apă comuna Crasna, satul Crasna 

           
 În anul 2007, programul va continua în comunele Bâlteni, Bustuchin, Drăguţeşti, Hurezani, 

Scoarţa, Băleşti, Teleşti şi Ţânţăreni. 
 alimentare cu apă prin programul finanţat cf. H.G.R.  687/1997: a continuat 

programul de alimentare cu apă la sate, însumând un total de 1.556.968 USD, din care: 
�   Alimentare cu apă a localităţilor Văleni, Sărdăneşti şi Plopşoru, comuna 

Plopşoru, în valoare de 473.197 USD, din totalul investiţiei de 1.139.586 USD; 
�  Alimentare cu apă a localităţilor Teleşti şi Buduhala, comuna Teleşti, în valoare 

de 410.559 USD, din totalul investiţiei de 1.338.482 USD;  
�   Alimentare cu apă a localităţilor Aninoasa şi Sterpoaia, comuna Aninoasa, în 

valoare de 329.700 USD, din totalul investiţiei de 1.304.693 USD; 
�   Alimentare cu apă a localităţii Groşerea, comuna Aninoasa, în valoare de 268.234 

USD;  

_____________________________________________________________________________ 
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�   Alimentare cu apă a localităţilor Căpreni, Cornetu, Dealul Spirei şi Satul Nou, 
comuna Căpreni, în valoare de 75.278 USD, din totalul investiţiei de 1.074.013 
USD.     

În cadrul acestui program, au fost finalizate şi recepţionate lucrările din comunele Aninoasa 
şi Plopşoru:  

- Alimentare cu apă a localităţilor Aninoasa şi Sterpoaia, comuna Aninoasa 
- Alimentare cu apă a localităţii Groşerea, comuna Aninoasa   
    

                 
 
 

    
 

 
- Alimentare cu apă a localităţilor Văleni, Sărdăneşti şi Plopşoru, comuna Plopşoru 
 

         

_____________________________________________________________________________ 
 

                                                                               28 



Consiliul Judeţean Gorj                                                                                                              Raportul Preşedintelui 2006 

Conform obligaţiilor contractuale, la investiţiile derulate în cursul anului 2006, Consiliul 
Judeţean Gorj a asigurat fondurile şi executarea lucrărilor privind drumurile de acces şi racordurile 
electrice pentru gospodăriile de apă. 

Tot în anul 2006, au fost aprobate noi investiţii în comunele: Bălăneşti (satele Voiteşti Vale, 
Voiteşti Deal, Cânepeşti şi Bălăneşti) şi Plopşoru (satul Olari).  
 Lucrările au fost cuprinse în bugetul M.T.C.T.  

Activitatea Compartimentului de gospodărire comunală, respectiv a Unităţii judeţene 
pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, înfiinţată prin reorganizarea 
primului, a avut ca prioritate îmbunătăţirea activităţilor şi acţiunilor de furnizare a serviciilor de 
utilitate publică de interes local şi judeţean prin care se asigură: alimentarea cu apă a localităţilor, 
canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea localităţilor, iluminatul şi transportul 
public, administrarea domeniului public. 
            În domeniul alimentării cu apă a localităţilor, s-a acţionat în vederea preluării lucrărilor de 
investiţii finalizate, obţinerii de avize şi acorduri necesare punerii în funcţiune, acordării de asistenţă 
tehnică serviciilor publice din cadrul consiliilor locale. 
            În ceea ce priveşte transportul public, în baza consultării consiliilor locale, a operatorilor de 
transport şi a solicitărilor primite din partea altor persoane fizice şi juridice, a fost actualizat în 
colaborare cu Autoritatea Rutieră Română ,,Programul de transport prin servicii regulate de 
transport persoane pe traseele judeţene şi interjudeţene pe perioada 2005-2008, în judeţul Gorj”, care 
a cuprins un număr de 102 trasee judeţene. 
            De asemenea, activitatea a vizat completarea permanentă a băncii de date tehnice, cu privire 
la infrastructura edilitară a localităţilor şi la domeniul public judeţean.  

Prin specialiştii Direcţiei tehnice, s-a acţionat pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe 
drumurile publice judeţene şi asigurarea asistenţei tehnice consiliilor locale pentru realizarea 
lucrărilor finanţate din diverse surse pe drumurile comunale. 

 

 

Repartizarea fondurilor pentru lucrari pe drumurile judetene in 
anul 2006

HG 577; 
3.358.155,91; 

11,79%

Modernizari; 
2.038.828,00; 

7,16%
Consolidari; 

10.380.938,00; 
36,44% Intretinere si 

reparatii; 
12.711.724,00; 

44,62%

Intretinere si reparatii
HG 577
Consolidari
Modernizari

Principalele categorii de lucrări, în 2006, se referă la: 
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  Lucrări de reparaţii curente, periodice şi întreţinere: 
Întreţinere anuală şi reparaţii pe întreaga reţea de 842,64 km de drumuri judeţene, atât pentru 

cele modernizate, cât şi pentru cele pietruite. Este de menţionat că s-a reuşit realizarea programului 
de reparare pe întreaga reţea de drumuri ( reparaţii asfaltice, întreţinere drumuri pietruite, reparaţii şi 
întreţinere poduri şi podeţe etc.), în valoare de 12.711.724,00 lei; 

 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  pe DJ675B , Zorleşti -200m în 
valoare de 120.552,00 lei 

 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  pe DJ605, Stejari -300m în valoare 
de 200.031,00 lei 

 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  pe DJ671C, Ohaba - Covrigi – 
500m în valoare de 296.168,00 lei 

 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  pe DJ672E, Stolojani - 200m în 
valoare de 97.834,00 lei 

 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  pe DJ665C, Dumbrăveni - 500m în 
valoare de 253.192,00 lei 

 Alte lucrări de întreţinere pe drumurile judeţene (reparaţii asfaltice, întreţinere drumuri 
pietruite, reparaţii şi întreţinere poduri şi podeţe, lucrări accidentale, întreţinere curentă etc.) în 
valoare de 11.120.164,00 lei 

 Activitate de iarnă în valoare de 600.088,00 lei 
 Semnalizare rutieră în valoare de 23.695,00 lei 
 

 Lucrări de investiţii 
 Cheltuieli de proiectare în valoare de 369.795,91 lei  
Compartimentul proiectări din cadrul serviciului drumuri a elaborat un număr de 22 

proiecte de complexitate redusă şi medie, din care cele mai importante sunt: 
 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  pe DJ 664A, km 5+082 – km 8+208 
 Refacere podeţ după inundaţii pe DJ 671C, km 9+100, Covrigi – Văgiuleşti 
 Consolidare podeţ pe DJ 665, km 40+500, Cernădia 
 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  pe DJ 675B, km 19+000 – km 20+000, 

Prigoria – Zorleşti- Alimpeşti 
 Apărare mal pe DJ 672, km 25+400, Topeşti – Vâlcele 
 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  pe DJ 605B, km 10+600 – km 11+000, Stejari 

– Obârşia 
 Lucrări executate: 
- Consolidări 
 

 Consolidare terasamente pe DJ 665, km 40+500, Baia de Fier în valoare de 
813.030,00 lei 

 Consolidare pod pe DJ 675 C Tg.Logreşti-Alimpeşti-Sârbeşti-Baia de Fier, 
km 34+223,  comuna Alimpeşti în valoare de 30.000,00 lei 

 Consolidare terasamente pe DJ 673 A, km 19+500, Mătăsari în valoare 
1.305.461,00 lei 

 Consolidare terasamente pe DJ 664A, Turcineşti-Rugi, km 2+200, comuna 
Turcineşti – lucrare nouă în valoare de 861.540,00 lei ( Anexa 4 ) 

 Consolidare terasamente pe DJ 665C Dumbrăveni Bobu, km 5+000, loc. 
Dumbrăveni, jud. Gorj în valoare de 496.501,62 lei (Anexa 3) 

 Consolidare terasamente pe DJ 673 A, km 11+100 Mătăsari- Şiacu, loc. 
Drăgoteşti, jud. Gorj în valoare de 692.196,00 lei ( Anexa 5 ) 
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 Consolidare terasamente pe DJ 673 A, km 19+250, loc. Strâmba, com. 
Mătăsari, jud, Gorj în valoare de 1.197.142,00 lei (Anexa 1) 

 Consolidare terasamente pe DJ 662, km 6+900, Brăneşti, jud. Gorj în valoare 
de 741.105,00 lei (Anexa 2) 

 Consolidare terasamente pe DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Ioneşti km 29+150 loc. 
Urdari, jud. Gorj în valoare de 465.194,00 lei (Anexa 6) 

 Consolidare podeţ pe DJ 662 loc. Totea  Licurici în valoare de 66.664,00 lei 
 Consolidare terasamente şi amenajare traseu Leleşti-Dobriţa DJ 672 D, km 

7+900-8+200,Runcu în valoare de 119.892,00 lei 
 Consolidare terasamente DC 19 Pereşti, Bengeşti-Ciocadia în valoare de 

436.674,00 lei 
 Consolidare terasamente pe DJ 605 A, km46+600, comuna Dănciuleşti- 

Obârşia în valoare de 167.605,00 lei 
 Consolidare terasamente DJ 675 C KM 22+500 Roşia de Amaradia în valoare 

de 1.413.727,00 lei 
 Consolidare terasamente DJ 674 B KM 14+000 Negomir în valoare de 

814.878,00 lei 
 Consolidare terasamente DJ664 KM 9+500 Schela contribuţie Consiliul 

Judeţean Gorj în valoare de 62.575,45 lei 
 Consolidare terasamente DJ 665A Balanesti KM 8+300 contribuţie Consiliul 

Judeţean Gorj în valoare de 79.591,71 lei  
 Consolidare terasamente DJ672C KM 6+300 Arcani contribuţie Consiliul 

Judeţean Gorj în valoare de 85.776,00 lei 
 Consolidare terasamente pe DC 19, km 1+000, com. Bengeşti Ciocadia în 

valoare de 431.387,32 lei  
 

- Modernizări 
 

 Modernizare DJ 674B Negomir-Borascu km 10+000-km 18+800 în valoare 
de 1.078.773,40 lei 

 Modernizare DJ 675 B  Albeni-Prigoria km 15+574-km 19+574 în valoare de 
98.515,00 lei ( Anexa 7 ) 

 
- Refacere poduri şi podeţe 
 

 Refacere podeţ pe DC 27A, km 17+400, com. Berlesti în valoare de 
67.909,53 lei 

 Refacere pod pe DJ 605B, km 9+500, com. Stejari în valoare de 118.113,42 
lei 

 
 Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale executate din 

fonduri alocate de la guvern pentru situaţii de urgenţă conform HG 577/1997 
Valoare totală : 3.358.155,91 lei, din care: 
 

 I.A.U.pe DJ 664 Turcinesti-Rugi  
 Pietruire drum pământ DC40 Cruşeţ- Slăvuţa-Stejari, km 6+900 km 9+600 
 Pietruire drum pământ DC 96 Câlnic- Seuca- Peştişani, km 7+000- km 

12+500 
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 Asfaltare DJ 664A Turcineşti- Rugi- Ursaţi, km 5+082 – km 8+208 
 Asfaltare DC 90 Băleşti- Tămăşeşti , km 5+120 – km  6+690 
 Asfaltare DC 51 Slămneşti- Floreşti, km 0+500 – km 2+500 
 Asfaltare DC 51 Slămneşti- Floreşti, km 16+400 – km 16+900 
 Asfaltare DC 21 Albeni- Ciocadia, km 3+800 – km 6+000 
 Asfaltare DC 105 DN67- Peşteana- Vulcan, km 1+300 – km 4+600 
 Asfaltare DC 44 Vladimir- Valea Deşului km 0+000 – km 3+000 
 Asfaltare DC 31 Tg-Logreşti – Bustuchin, km 0+000 – km 3+000 

 
 Lucrări efectuate prin Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între 

Consiliul Judeţean Gorj şi Administraţia Fondului pentru Mediu Bucureşti   
  Consolidare terasamente DJ 665A Balanesti KM 8+300 - contribuţie Administraţia 

Fondului pentru Mediu Bucureşti în valoare de 72.031,36  lei;  
  Consolidare terasamente DJ672C KM 6+300 Arcani contribuţie Administraţia 

Fondului pentru Mediu Bucureşti în valoare de 63.381,84 lei; 
 In ceea ce priveşte administrarea drumurilor publice judeţene, sinteza activităţii desfăşurate 
se prezintă astfel: 

 s-a întocmit un număr de 38 procese-verbale de constatare a contravenţiilor, 
totalizând 60.000,00 lei RON, şi s-au eliberat un număr de 29 autorizaţii 
speciale de transport, în valoare de 39.443,84 RON, operatorilor de transport 
care au depăşit masa totală şi masa maximă pe axe sau au  refuzat a se supune 
verificării prin cântărire; 

 s-a eliberat, la cererea transportatorilor, un număr de 35 autorizaţii speciale de 
transport, în valoare de 72.224,10 RON; 

 s-a eliberat un număr de 59 autorizaţii de amplasare şi acces la drumurile 
publice judeţene,  pentru lucrări ce se execută pe zona de siguranţă, în valoare 
de 9.692,94  RON; 

 s-a eliberat un număr de 44 acorduri prealabile de amplasare şi acces la 
drumurile publice judeţene,  pentru lucrări ce se execută pe zona de siguranţă, 
în valoare de 5.038,08 RON; 
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Anexa nr. 1 
 

CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 673A MĂTĂSARI - ŞIACU,  
KM 19+250, loc. STRÂMBA, GORJ 

 
 
Executant : S.C. SCT BUCURESTI S.A.  
Contract : nr. 4653/C din 30.05.2006 
Valoare : 1.197.145 lei 
Recepţie la terminarea lucrărilor : P.V. nr. 8329/15.09.2006 
Durata de execuţie : 14.04.2006-14.08.2006 
 
 

                        
 
                  Zid de sprijin executat pe fundaţie indirectă cu coloane Benotto 
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           Refacerea suprastructurii părţii carosabile prin execuţia unui covor asfaltic   
 
 
                

 
 

Şanţ dalat executat monolit, pentru colectarea  şi evacuarea apelor din zona de debleu a 
drumului  

 
 

 
 

    
 

Suprastructura părţii carosabile din beton asfaltic, acostament betonat şi şanţ dalat executat 
monolit 
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Anexa nr. 2 
 

CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 662, CAPU DEALULUI-BIBEŞTI,  
KM 6+900, loc. BRĂNEŞTI , jud. GORJ 

 
Executant : S.C. SCT BUCURESTI S.A.  
Contract : nr. 5714/82/C din 26.05.2006 
Valoare : 737.014lei 
Recepţie la terminarea lucrărilor : P.V. nr. 8968/03.10.2006 
Durata de execuţie : 12.04.2006-31.08.2006 
 

                                   
Şanţ dalat executat monolit, pentru dirijarea evacuării apelor la descărcarea din podeţul 

tubular DN=1000mm 
 
 

                               
                                       Suprastructura părţii carosabile din beton asfaltic 
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Şanţ dalat executat monolit, pentru colectarea  şi evacuarea apelor din zona de debleu a 

drumului şi dirijarea ei la podeţul tubular DN=1000mm prin intermediul camerei de 
colectare. 

 
 

                              
 

                       Şanţ ranforsat din beton de ciment prevăzut cu dren de fund de şanţ  
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Anexa nr. 3  
 

CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 665C,DUMBRAVENI-BOBU,  
KM 5+000, loc. DUMBRAVENI, jud. GORJ 

 
Executant : S.C. IDP GORJ  S.A.  
Contract : nr. 7167/104/C din 09.08.2006 
Valoare : 411.370lei 
Recepţie la terminarea lucrărilor : P.V. nr. 11973/13.12.2006 
Durata de execuţie : 31.05.2006-24.11.2006 
 

                                
Îmbrăcăminte din beton asfaltic pe zona consolidată 

 

                                
  

                          Zid de sprijin executat pe fundaţie indirectă cu micropiloţi foraţi  
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Şanţ dalat executat din dale de beton de ciment în vederea asigurării scurgerii apelor din zona 
de debleu a drumului 

 
 
 
 

                               
 

Şanţ dalat executat din dale de beton de ciment prevăzut cu dren de fund de şanţ, în vederea 
asigurării scurgerii apelor din zona de debleu a drumului 
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        Anexa nr. 4 
 

CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 664A, TURCINESTI-RUGI,  
KM 2+200, loc. RUGI, jud. GORJ 

 
Executant : S.C. IDP GORJ  S.A.  
Contract : nr. 6496/ din 18.07.2006 
Valoare : 832.937lei 
Recepţie la terminarea lucrărilor : P.V. nr. 10036/30.10.2006 
Durata de execuţie : 17.04.2006-20.09.2006 
 

                             
Zid de sprijin din gabioane cămăşuite cu beton de ciment, 

cu fundaţie directă pe radier din  beton 
 

                             
            Refacere corp drum cu structura din balast şi îmbrăcăminte din beton asfaltic. 
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Suprastructură din beton asfaltic 
 

 
 

                             
 
                                     Parapete direcţionali de siguranţă (lise metalice) 
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                                                                                                                           Anexa nr. 5 
CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 673A, MATASARI-SIACU, km 11+100,  

 loc. DRAGOTESTI , jud. GORJ 
 
Executant : S.C. SCT BUCURESTI S.A.  
Contract : nr. 5715/C din 26.05.2006 
Valoare : 686.896 lei 
Recepţie la terminarea lucrărilor : P.V. nr. 8331/15.09.2006 
Durata de execuţie : 14.04.2006-14.08.2006 
 

                             
                         Zid de sprijin executat pe fundaţie indirectă cu coloane Benotto 
 
 

                            
                       Şanţ dalat din beton de ciment prevăzut cu dren de fund de şanţ   
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                                       Parapete direcţionali de siguranţă (lise metalice) 
 
 
 

                             
 

Suprastructură din beton asfaltic + şanţ dalat din beton de ciment 
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 Anexa nr. 6  
CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 674, VLADULENI-URDARI-IONESTI, km 

29+150,  loc. URDARI , jud. GORJ 
 
Executant : S.C. SCT BUCURESTI S.A.  
Contract : nr. 5713/83/C din 26.06.2006 
Valoare : 456.193 lei 
Recepţie la terminarea lucrărilor : P.V. nr. 11466/30.11.2006 
Durata de execuţie : 26.06.2006-27.10.2006 
 

                               
  

Sistem de colectare şi evacuare a apelor subterane din reţea de drenuri 
 în zona de debleu a drumului 

 

                                
Suprastructură din beton asfaltic + şanţ dalat din beton de ciment 
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Şanţ ranforsat din beton de ciment prevăzut cu dren de fund de şanţ  
 
 
 

 
 

Podeţ acces prioritate 
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                                                                                                                      Anexa nr.7 
 

MODERNIZARE DJ 675B ALBENI-ALIMPESTI, 
 km 15+574-km 19+574,  jud. GORJ 

 
Executant : S.C. IDP GORJ  S.A.  
Contract : nr. 4707/ din 19.08.1998 
Valoare : 1.774.402lei 
Recepţie la terminarea lucrărilor : P.V. nr. 10562/13.11.2006 
Durata de execuţie : 19.08.1998-13-11-2006 
 

                             
 
                            Sistem rutier din balast şi îmbrăcăminte din beton asfaltic 
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                             Sistem rutier din balast şi îmbrăcăminte din beton asfaltic 
 
 
 

                             
 
Şanţ dalat executat din dale de beton de ciment, în vederea asigurării scurgerii apelor din zona 

de debleu a drumului 
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 
În anul 2006, bugetul propriu al judeţului Gorj a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr.2/31.01.2006, la suma de 70.748.000 lei. În urma hotărârilor de rectificare iniţiate 
în cursul anului bugetar 2006 de către preşedinte şi aprobate de Consiliul Judeţean Gorj, valoarea 
definitivă a bugetului propriu al judeţului a ajuns la suma de 89.397.120 lei, atât la partea de venituri 
cât şi la cheltuieli. 

Hotărârile de rectificare au avut la bază expunerile de motive ale preşedintelui Consiliului 
Judeţean, întocmite conform prevederilor OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale şi au 
fost motivate fie de aprobarea unor legi rectificative ale bugetului de stat, fie ca urmare a unor 
propuneri determinate de necesităţi obiective sau de depăşirea surselor proprii de venituri. 

Influenţele asupra bugetului propriu ale judeţului intervenite în urma rectificărilor au fost 
numai pozitive, în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi au vizat toate instituţiile. 

Ca urmare a precipitaţiilor abundente căzute în primăvara anului 2006, s-au produs grave 
alunecări de teren care au afectat major drumurile judeţene. La intervenţia preşedintelui s-au obţinut 
fonduri de la Ministerul Mediului în sumă de 442.105,50 lei, pentru consolidarea a trei drumuri. 
Acest obiectiv a constituit o preocupare majoră şi permanentă pe agenda de lucru a preşedintelui, 
dovadă fiind repartizarea, printr-un număr de patru hotărâri de guvern privind suplimentarea 
fondurilor alocate judeţului Gorj pentru lucrări de refacere a infrastructurii, a sumei de 5.500.000 lei, 
la care s-au adăugat economii de la alte acţiuni /activităţi, precum şi mobilizarea la maxim a 
veniturilor proprii ale bugetului propriu al judeţului.  

Conform art.18 din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale, preşedintele 
consiliul judeţean, în calitatea lui de ordonator principal de credite “analizează modul de utilizare a 
creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale şi prin bugetele instituţiilor publice, ai căror 
conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, şi aprobă 
efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale”. 

Analizând contul de execuţie bugetară la finele anului 2006, se desprind următoarele 
aspecte: 

Bugetul definitiv aprobat pe anul 2006 înregistrează o creştere de 26,4% faţă de bugetul 
iniţial, ceea ce în cifre absolute reprezintă 18.649.120 lei.  

Această creştere provine din prelevări de la bugetul de stat, repartizate prin legile 
rectificative sau din rezerva bugetară a Guvernului, din subvenţii de la bugetul de stat şi din 
depăşirea veniturilor proprii, urmare vânzării unor bunuri din patrimoniul privat al Consiliului 
Judeţean Gorj. 

La finele anului 2006 s-a înregistrat o execuţie bugetară de 100,9% la partea de venituri şi 
92,5% la partea de cheltuieli. 

La partea de venituri, conform contului de execuţie pe surse de venit, cea mai mare 
nerealizare, respectiv 921.293 lei, provine de la sursa „Donaţii şi sponsorizări“, sursă de venit 
destinată în exclusivitate finanţării acţiunii de asistenţă socială. 

Prin efortul comun al aparatului propriu al Consiliul Judeţean şi instituţiilor subordonate 
acestuia s-a reuşit asigurarea unei finanţări care să permită funcţionarea decentă a tuturor 
activităţilor, precum şi asigurarea, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.89/2006, a premiului 
anual în luna decembrie 2006. 

În ceea ce priveşte partea de cheltuieli, Consiliul Judeţean Gorj finanţează un număr de 11 
instituţii publice cu personalitate juridică, astfel: 5 instituţii de cultură (din care: 3 cu subvenţii - 
Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului“, Muzeul Judeţean “Al. Ştefulescu”, Şcoala 
Populară de Artă şi 2 finanţate integral din alocaţii bugetare – Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 
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şi Centrul de creaţie), 3 servicii publice (Serviciul Public de Protecţie a Plantelor, Serviciul Public 
de Evidenţă a Persoanei, Serviciul Public Salvamont), 2 unităţi de asistenţă socială (Direcţia 
generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Centrul Pilot de Readaptare şi Integrare 
Socio-profesională Tg-Cărbuneşti); o unitate de învăţământ special (Şcoala Specială). 

Tot din bugetul propriu al judeţului, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, se 
asigură finanţarea următoarelor activităţi: autorităţi publice, programul guvernamental „laptele şi 
cornul” pentru copiii din învăţământul preuniversitar de stat preşcolar şi primar cls.I-IV, cheltuieli 
de reparaţii, întreţinere şi gospodărire pentru Spitalul Judeţean Gorj şi Spitalul de Pneumoftiziologie 
Dobriţa; alte acţiuni de cultură şi religie privind plata personalului neclerical şi susţinerea financiară 
a diferitelor acţiuni culturale, sportive, educative, ştiinţifice şi religioase, precum şi cheltuielile 
materiale şi de capital pentru Centrul Militar Zonal şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, 
conform situaţiei de mai jos.                                                                                                               lei 

  TOTAL CHELTUIELI, din care: 70.748.000 89.397.120 82.702.437 92,51
10 cheltuieli de personal 18.809.000 23.502.400 23.453.911 99,79
20 bunuri şi servicii 23.125.000 27.566.640 25.729.236 93,33
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 3.916.000 4.547.500 4.287.500 94,28
55 alte transferuri 400.000 159.100 157.152 98,78
57 asistenţă socială 11.189.000 11.459.000 11.087.462 96,76
59 alte cheltuieli 2.260.000 2.380.000 2.272.492 95,48
70 cheltuieli de capital 11.044.000 19.782.480 15.714.684 79,44

51.02 I. Autorităţi publice şi acţiuni externe 10.100.000 10.087.500 8.481.579 84,08
  Consiliul Judeţean Gorj - total, din care: 10.100.000 10.087.500 8.481.579 84,08

10 cheltuieli de personal 3.500.000 3.950.000 3.945.589 99,89
20 bunuri şi servicii 2.800.000 2.995.000 2.814.563 93,98
70 cheltuieli de capital 3.800.000 3.142.500 1.721.427 54,78

54.02 II. Alte servicii publice generale 537.000 515.000 470.667 91,39

  
1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor - total, 
din care: 430.000 498.000 463.672 93,11

10 cheltuieli de personal 325.000 388.000 365.170 94,12
20 bunuri şi servicii 75.000 80.000 69.673 87,09
70 cheltuieli de capital 30.000 30.000 28.829 96,10

  2. S.M.E.P.T.A. - total, din care: 7.000 7.000 6.995 99,93
20 bunuri şi servicii 7.000 7.000 6.995 99,93

  3. Comisia Teritorială de Ordine Publică - total, din care: 100.000 10.000 0 0,00
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 100.000 10.000 0 0,00

60.02 III. Apărare 100.000 170.000 145.564 85,63
  Centrul Militar Zonal - total, din care: 100.000 170.000 145.564 85,63

20 bunuri şi servicii 100.000 170.000 145.564 85,63
61.02 IV. Ordine publică şi siguranţă naţională 100.000 125.000 99.998 80,00
  Insp.pt.Sit.de Urgenţă - total, din care: 100.000 125.000 99.998 80,00

20 bunuri şi servicii 80.000 100.000 99.998 100,00
70 cheltuieli de capital 20.000 25.000 0 0,00

65.02 V. Învăţământ 6.770.000 6.607.500 6.484.485 98,14
  1. Învăţământ preşcolar şi primar - total, din care: 5.000.000 4.502.000 4.399.511 97,72

20 bunuri şi servicii 5.000.000 4.502.000 4.399.511 97,72
  2. Învăţământ special - total, din care: 1.770.000 2.105.500 2.084.974 99,03

10 cheltuieli de personal 1.570.000 1.878.000 1.868.395 99,49
20 bunuri şi servicii 200.000 220.000 209.082 95,04
70 cheltuieli de capital 0 7.500 7.497 99,96

_____________________________________________________________________________ 
                                                                               48 



Consiliul Judeţean Gorj                                                                                                              Raportul Preşedintelui 2006 

66.02 VI. Sănătate - total, din care: 800.000 950.000 700.000 73,68
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 800.000 950.000 700.000 73,68

  1. Spitalul Judeţean Gorj 500.000 750.000 500.000 66,67
  2. Spitalul Dobriţa 100.000 200.000 200.000 100,00
  3. Consiliul Judeţean Gorj  200.000 0 0 X
67.02 VII. Cultură, recreere şi religie 6.760.000 7.614.500 7.455.679 97,91
  1. Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" - total, din care: 1.100.000 1.237.500 1.234.328 99,74

10 cheltuieli de personal 830.000 875.000 872.033 99,66
20 bunuri şi servicii 250.000 285.000 285.000 100,00
70 cheltuieli de capital 20.000 77.500 77.295 99,74

  2. Centrul Judeţean de Creaţie - total, din care: 360.000 391.000 390.949 99,99
10 cheltuieli de personal 245.000 252.000 252.000 100,00
20 bunuri şi servicii 100.000 113.500 113.500 100,00
70 cheltuieli de capital 15.000 25.500 25.449 99,80

  3. Muzeul Judeţean Gorj - total, din care: 900.000 1.060.000 1.060.000 100,00
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 900.000 1.060.000 1.060.000 100,00

  4. Ansamblul "Doina Gorjului" - total, din care: 1.200.000 1.487.500 1.487.500 100,00
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1.200.000 1.487.500 1.487.500 100,00

  5. Şcoala Populară de Arte - total, din care: 840.000 958.500 958.500 100,00
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 840.000 958.500 958.500 100,00

  6. Consiliul Judeţean Gorj 2.360.000 2.480.000 2.324.402 93,73
20 bunuri şi servicii 100.000 100.000 51.910 51,91

59.11 transferuri-asociaţii şi fundaţii 400.000 470.000 450.000 95,74
59.12 transferuri-susţinerea cultelor 250.000 300.000 300.000 100,00
59.15 transferuri-contribuţii personal neclerical 1.610.000 1.610.000 1.522.492 94,56

68.02 VIII. Asigurări şi asistenţă socială 30.269.000 36.549.500 35.524.292 97,20

  
1. Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului - total, din care: 28.186.000 34.393.000 33.376.276 97,04

10 cheltuieli de personal 11.010.000 14.715.000 14.711.856 99,98
20 bunuri şi servicii 4.787.000 7.441.000 6.881.381 92,48
57 asistenţă socială 11.189.000 11.459.000 11.087.462 96,76
70 cheltuieli de capital 1.200.000 778.000 695.577 89,41

  2. Centrul Pilot Tg-Cărbuneşti - total, din care: 1.133.000 1.229.000 1.228.996 100,00
10 cheltuieli de personal 584.000 651.900 651.896 100,00
20 bunuri şi servicii 473.000 484.400 484.400 100,00
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 76.000 81.500 81.500 100,00
70 cheltuieli de capital 0 11.200 11.200 100,00

  3. Consiliul Judeţean Gorj - total, din care: 950.000 927.500 919.020 99,09
70 cheltuieli de capital 950.000 927.500 919.020 99,09

70.02 IX. Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe 1.100.000 722.350 718.084 99,41
  1. Serviciul Public Salvamont - total, din care: 400.000 455.250 454.818 99,91

10 cheltuieli de personal 230.000 242.500 242.255 99,90
20 bunuri şi servicii 150.000 186.750 186.734 99,99
70 cheltuieli de capital 20.000 26.000 25.829 99,34

  2. Consiliul Judeţean Gorj - total, din care: 700.000 267.100 263.266 98,56
20 bunuri şi servicii 200.000 0 0 X
55 alte transferuri (pt finanţarea proiectelor externe) 400.000 159.100 157.152 98,78
70 cheltuieli de capital 100.000 108.000 106.114 98,25

83.02 X. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 680.000 715.000 709.379 99,21
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1. Serviciul Public pentru Protecţia Plantelor - total, din 
care: 680.000 715.000 709.379 99,21

10 cheltuieli de personal 515.000 550.000 544.717 99,04
20 bunuri şi servicii 120.000 125.000 124.929 99,94
70 cheltuieli de capital 40.000 40.000 39.733 99,33

84.02 XI. Transporturi 13.532.000 25.340.770 21.912.710 86,47
  Consiliul Judeţean Gorj - total, din care: 13.532.000 25.340.770 21.912.710 86,47

20 bunuri şi servicii 8.683.000 10.756.990 9.855.996 91,62
70 cheltuieli de capital 4.849.000 14.583.780 12.056.714 82,67

 
Aşa cum am mai precizat anterior, gradul de realizare a cheltuielilor a fost de 92,5%, 

exerciţiul financiar încheindu-se cu un excedent de 7.474.398 lei, excedent ce s-a constituit integral 
în fond de rulment. 

Făcând o analiză asupra structurii cheltuielilor bugetare la 31.12.2006, din punct de vedere 
al clasificaţiei economice, observăm următoarele: în totalul cheltuielilor realizate, cheltuielile 
materiale deţin o pondere de 31%, urmate de cheltuielile de personal (28%) şi de cheltuielile de 
capital (19%). 

Acest aspect ne determină ca în anul bugetar următor să facem eforturi pentru a creşte 
ponderea cheltuielilor de investiţii în volumul total al cheltuielilor bugetare. 

Analizând execuţia bugetară din punct de vedere al clasificaţiei funcţionale, respectiv pe 
capitole şi subcapitole, constatăm următoarele: 

Autorităţi publice – în cadrul acestui capitol au fost finanţate cheltuielile de personal, 
materiale şi de capital din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Gorj. 

 Creditele repartizate au fost realizate în procent de 84%, în principal ca urmare a 
nerealizării lucrărilor de investiţii planificate la obiectivul „Baza Salvamont, Rânca”. În cadrul 
lucrărilor de investiţii au fost executate lucrări de proiectare constând în: Studiu termografic la 
Spitalul de Pneumoftitziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa; Amenajare bloc Bîrseşti pentru 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă; Studiu oportunitate pentru managementul integrat al 
deşeurilor; consolidări pe drumurile judeţene; iar ca lucrări de execuţie au fost realizate lucrări de 
modernizare CT şi reţele la Consiliul Judeţean Gorj; au fost demarate lucrări de reparaţii capitale la 
Muzeul Judeţean „Al.Ştefulescu”.  

Au fost achitate în întregime drepturile salariale şi nu s-au înregistrat furnizori neachitaţi. 
În cadrul cheltuielilor materiale, pe lângă asigurarea tuturor cheltuielilor administrativ-

gospodăreşti pe întregul an, au fost achitate în întregime cotizaţiile la asociaţiile şi uniunile la care 
Consiliul Judeţean este membru (ADR S-V Oltenia, AER, UNCJR etc.), s-au procurat obiecte de 
inventar necesare desfăşurării activităţilor specifice, s-a asigurat pregătirea şi perfecţionarea 
personalului, au fost efectuate reparaţii la Centrul Militar Zonal, Biblioteca Judeţeană, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, precum şi alte cheltuieli conform dispoziţiilor 
legale. 

Alte servicii publice generale – în cadrul acestui capitol au fost alocate fonduri în sumă de 
515.00 lei, utilizate în procent de 91%, cheltuieli destinate finanţării Direcţiei Judeţene de Evidenţă 
a Persoanelor Gorj, Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale Gorj şi Oficiului Central de 
Stat pentru Probleme Speciale Gorj. 

Apărare – în cadrul acestui capitol au fost alocate fonduri în valoare de 170.000 lei, pentru 
finanţarea cheltuielilor materiale de la Centrul Militar Zonal Gorj, fonduri utilizate în procent de 
85%. 
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Ordine publică şi siguranţă naţională – suma aprobată în cadrul acestui capitol a fost de 
125.000 lei, utilizată în procent de 80%, destinată finanţării cheltuielilor Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Gorj. 

Învăţământ – fondurile alocate au fost utilizate în procent de 98%, asigurându-se integral 
finanţarea achiziţiei şi distribuirii produselor lactate şi de panificaţie, conform H.G.nr.96/2002, 
precum şi funcţionarea în condiţii optime a Şcolii Speciale Tg-Jiu. 

Sănătate – pentru finanţarea cheltuielilor de reparaţii, întreţinere şi gospodărie la Spitalul 
Judeţean şi Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” a fost aprobată suma de 950.000 
lei, din care au fost utilizate fonduri în procent de 73%. 

Cultură, recreere şi religie – în cadrul acestui capitol au fost alocate fonduri în valoare de 
7.614.500 lei, execuţia fiind de 98%. S-a asigurat astfel plata integrală a cheltuielilor de personal, 
materiale şi de capital din cadrul Bibliotecii Judeţene şi Centrului de Creaţie, precum şi subvenţii în 
valoare totală de 3.506.000 lei, pentru Ansamblul Artistic „Doina Gorjului”, Muzeul Judeţean şi 
Şcoala Populară de Artă. 

Au fost alocate sume în valoare de 2.480.000 lei pentru acordarea de sprijin financiar şi 
cotizaţii diferitelor manifestări culturale, religioase, sportive, educative, ştiinţifice, în conformitate 
cu art.104, lit.(n) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 

Asigurări şi asistenţă socială – fondurile alocate în anul 2006 pentru finanţarea acţiunilor 
de asistenţă socială, respectiv pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Gorj şi Centrul Pilot de Readaptare şi Integrare Socio-profesională Tg-Cărbuneşti, reprezintă peste 
40% din totalul cheltuielilor bugetului propriu al judeţului, respectiv 36.549.500 lei. La 31.12.2006 
au fost realizate cheltuieli în sumă de 35.524.292 lei, din care: pentru subcap.”Asistenţă acordată 
persoanelor în vârstă” 3.633.607 lei, pentru subcap.”Asistenţă socială în caz de boală şi invalidităţi” 
4.969.509 lei, pentru subcap.”Asistenţă socială pentru familie şi copil” 15.833.714 lei. 

Prin cheltuirea acestor fonduri a fost asigurată funcţionarea la parametri optimi a celor două 
instituţii de asistenţă socială din subordinea Consiliului Judeţean. 

De asemenea, Consiliul Judeţean Gorj a alocat suma de 927.500 lei, conform convenţiei de 
colaborare cu Fundaţia Sera pentru lucrarea „Reabilitare, reamenajare Centrul de Plasament Tg-Jiu 
pentru Căminul Bâlteni”. 

Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe – în cadrul acestui capitol au fost finanţate 
cheltuieli privind cofinanţarea în cadrul unor proiecte externe (taxe şi avize pentru alimentări cu apă 
pe programul Solel-Boneh în sumă de 157.152 lei), participarea Consiliului Judeţean Gorj la 
capitalul social al S.C Tisprest S.A. (93.000 lei) şi S.C. Aparegio S.A. (13.114 lei), precum şi 
asigurarea funcţionalităţii Serviciului Public Salvamont Gorj. 

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – sumele alocate pentru Serviciul 
Public de Protecţie a Plantelor sunt în valoare de 715.000 lei, au fost realizate în procent de 99%, 
asigurându-se desfăşurarea unei activităţi eficiente în cadrul acestui serviciu, constând în executarea 
de lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor în sectorul vegetal, precum şi lucrări ale solului, 
conform tarifelor aprobate. 

Transporturi – considerată o activitate prioritară şi de maximă importanţă, întreţinerea şi 
repararea drumurilor judeţene deţine în cadrul bugetului propriu al judeţului o pondere de 28%, 
respectiv 25.340.770 lei, din care: cheltuielile materiale 10.756.990 lei şi cheltuielile de capital 
14.583.780 lei. 

Cheltuielile materiale au acoperit lucrări executate în majoritate cu S.C. Întreprinderea 
Drumuri şi Poduri S.A. Gorj, societatea în subordinea Consiliului Judeţean Gorj (care este  unic 
acţionar), în baza unui contract de concesionare. 
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Privind lucrările de investiţii, au fost realizate un număr de 15 lucrări de proiecte pentru 
drumurile judeţene, iar ca lucrări de execuţie s-au derulat peste 22 de lucrări, în cea mai marea parte 
lucrări de consolidări din care au fost finalizate la 31.12.2006 un număr de 14 lucrări. 

 
Programul achiziţiilor publice pe anul 2006 a fost constituit din achiziţii publice de 

produse, prestări servicii şi execuţii de lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice 
de lucrări, predominante fiind cele cuprinse la capitolul „Transporturi”, unde datorită condiţiilor 
meteorologice din anul 2006 au fost înregistrate numeroase calamităţi. 

Procedurile de achiziţii publice folosite au fost următoarele: 
- cerere de ofertă; 
- licitaţie deschisă; 
- negociere cu o singură sursă. 
Pentru achiziţiile din anul 2006 a căror valoare cumulată pe fiecare categorie de 

produse/servicii/lucrări s-a încadrat în limita a 5000 euro, a fost aplicată „cumpărarea directă” (de 
exemplu: servicii de expertiză tehnică a clădirilor, servicii de verificare proiecte, achiziţii de 
tipărituri şi imprimate, achiziţii diverse articole de papetărie etc.) 

Procedura „cerere de ofertă” a fost cea mai des utilizată, fiind folosită pentru achiziţii de 
produse şi/sau servicii, şi anume: 
1. Produse:   
- Mobilier de birou; 
- Produse IT (Copiator, Calculatoare, Miniservere, Imprimante, Soft-uri); 
- Staţie totală (geo-topo); 
- Program de management economico-financiar şi resurse umane; 
- Panouri publicitare; 
2. Servicii:      
- Servicii reparaţii şi revizii auto; 
- Servicii de proiectare în faza SF+PAC+PT+DDE+CS pentru „Amenajare clădire P+2E, cartier 
Bârseşti” şi racorduri la utilităţi; 
- Studiu de oportunitate „Managementul integrat al deşeurilor din judeţul Gorj”; 
- Servicii de proiectare drumuri. 
3. Lucrări:  
Lucrări de consolidare terasamente pe drumurile judeţene: 
- Consolidare terasamente pe DJ 665 A, km 8+300, Bălăneşti 
- Consolidare terasamente DJ 672 KM 6+300 Stroieşti Arcani 
- Consolidare terasamente DJ 664 KM 9+500 Tg-Jiu-Schela                                          

Procedura „licitaţie deschisă” a fost utilizată pentru contractele privind execuţia a şase 
lucrări, şi anume: 
- Reparaţie capitală „Muzeul Judeţean Gorj”; 
- Amenajare „clădire P+2E, cartier Bârseşti” şi racorduri la utilităţi”; 
- Modernizare centrala termică Palatul Administrativ şi instalaţii interioare de încălzire; 
- Consolidare terasamente pe DJ 665, km 40+500, Baia de Fier   
- Consolidare pod pe DJ 675C Tg.Logreşti-Alimpeşti-Sârbeşti-Baia de Fier, km 34+223,  comuna 
Alimpeşti; 
- Îmbrăcăminţi asfaltice uşoare pe DJ 664A Turcineşti - Rugi - Ursaţi 

Procedura „negociere cu o singură sursă” s-a aplicat numai pentru lucrările pe drumurile 
judeţene, unde în urma numeroaselor calamităţi (alunecări de terenuri), cauzate de ploile abundente 
din primăvara-vara anului 2006, s-au înregistrat situaţii de maximă urgenţă în care a fost necesar a 
se interveni în timp record. 
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Dintre acestea enumerăm (Servicii de proiectare şi lucrări): 
 - Consolidare terasamente pe DJ 665C, Dumbrăveni-Bobu, km 5+000, localitatea 

Dumbrăveni; 
- Consolidare terasamente pe DJ 673A, km11+100, Mătăsari-Şiacu, localitatea Drăgoteşti; 
- Consolidare terasamente pe DJ 673A, km19+250, localitatea Strâmba; 
- Consolidare terasamente pe DJ 674 A, Vlăduleni-Urdari-Ioneşti, km 29+150, localitatea 

Urdari; 
- Consolidare terasamente pe DJ 674 B, km14+000, comuna Negomir; 
- Consolidare terasamente pe DJ 673A, km 19+500, comuna Mătăsari 
- Consolidare terasamente pe DJ 60 A, k 46+600, Dănciuleşti-Obârşia 
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DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 
În anul 2006 au fost convocate şi pregătite, cu respectarea prevederilor legale, un număr de 8 

şedinţe ordinare şi 5 şedinţe extraordinare ale Consiliului Judeţean Gorj.  
A fost adoptat un număr de 105 hotărâri, principalele probleme reglementate fiind 

următoarele: 
o repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. aprobate prin 

Legea nr. 379/2005, privind bugetul de stat pe anul 2006; 
o aprobarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006: 
o aprobarea Planului judeţean anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale în formă 

revizuită; 
o completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Gorj; 
o preluarea cu plată a imobilului ,,Sediul District Pociovaliştea” din patrimoniul S.C. 

Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., în proprietatea publică a judeţului Gorj şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Gorj; 

o modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru protecţia copilului Gorj, a componenţei 
Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Gorj, a componenţei Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Gorj; 

o aprobare documentaţiei “Plan de amenajare a teritoriului intercomunal Motru şi comunele: 
Ciuperceni, Mătăsari şi Slivileşti”, pentru lucrarea de interes naţional “deschiderea şi 
punerea în exploatare a carierei Roşiuţa”; 

o aprobarea organigramei, numărului de personal, ştatului de funcţii şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

o acordarea dreptului exclusiv Serviciului Public de Protecţia Plantelor Gorj de a executa 
activităţile de deratizare şi dezinsecţie în toate spaţiile aflate în patrimoniul judeţului Gorj; 

o aprobare Planului de achiziţii pe anul 2006 şi a Listei de investiţii a bugetului propriu; 
o aprobarea utilizării în anul 2006 a fondului de rulment pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casă; 
o aprobarea pentru anul 2006 a cotizaţiilor către Agenţia pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia 

şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene  din România; 
o asigurarea contribuţiei proprii pentru proiectele Consolidare terasamente pe DJ 665 A 

Bălăneşti-Grui, pe DJ 664 Tg-Jiu-Schela, pe DJ 672 C Stroieşti-Arcani, precum şi aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru aceste consolidări de terasamente; 

o aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Gorj pentru Ansamblul Regiunilor 
Europene, pe anul 2006; 

o asocierea Consiliului Judeţean Gorj cu Consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale 
din judeţul Gorj, în vederea realizării unor obiective comune specifice Serviciilor Publice de 
Salubrizare; 

o stabilirea localităţilor pe teritoriul cărora se vor amplasa staţii de transfer pentru gestionarea 
în sistem integrat a deşeurilor la nivelul judeţului Gorj; 

o aprobarea Programelor de transport prin servicii regulate de transport persoane pe traseele 
judeţene şi interjudeţene pe durata 2005-2008 în judeţul Gorj; 

o reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a judeţului Gorj; 
o trecerea imobilului “clădire fost Cinematograf  Dacia” din domeniul public în domeniul 

privat al judeţului Gorj; 
o aprobarea alocării unor sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de 

cult; 
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o aprobarea parteneriatelor pentru Proiectul „Reconstrucţia unităţilor de învăţământ” afectate 
de inundaţii în perioada aprilie-mai şi iulie-august 2005; 

o concesionarea unor lucrări de reparaţii la imobilele aflate în patrimoniul judeţului Gorj şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Gorj, către S.C. Tisprest S.A. ; 

o avizarea propunerilor de încadrare a unor noi drumuri în categoria funcţională a drumurilor 
comunale din judeţul Gorj; 

o desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de Administraţie al Casei 
de Asigurări de Sănătate Gorj, cât şi a reprezentantului asiguraţilor din judeţul Gorj în 
Adunarea Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

o aprobarea vânzării prin licitaţie publică a clădirii fostului Cinematograf Dacia; 
o rectificarea bugetului propriu, actualizarea listei de investiţii şi a Programului de achiziţii 

publice; 
o acordarea unui sprijin financiar Ansamblului Artistic „Doina Gorjului” în vederea 

organizării Festivalului internaţional de folclor - august 2006; 
o aprobarea achiziţionării unor terenuri pentru S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj 

S.A.; 
o repartizarea disponibilităţilor băneşti rezultate în urma finalizării procesului de reorganizare 

a Corpului Gardienilor Publici Gorj; 
o aprobarea preluării fără plată  a Drumului de exploatare Valea-Deşului – Totea de Hurezani, 

din patrimoniul S.C. Petrom S.A. în domeniul public al judeţului Gorj şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Gorj; 

o participarea Consiliului Judeţean Gorj cu capital la înfiinţarea S.C.  APAREGIO Gorj S.A; 
o majorarea contribuţiei proprii a Consiliului Judeţean Gorj la Proiectul finanţat de 

Administraţia Fondului pentru Mediu; 
o aprobarea indicatorilor tehnico - economici ca urmare a promovării investiţiei „Reparaţie 

capitală Muzeul Judeţean Gorj”; 
o însuşirea Proiectului refăcut al stemei judeţului Gorj; 
o aprobarea participării judeţului Gorj prin Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de asociat, în 

cadrul Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară din zona montană Gorj; 
o organizarea activităţii de exploatare, în perioada de garanţie, a unor sisteme de alimentare cu 

apă realizate în baza H.G.nr.687/1997. 
 
Principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic contencios au fost:     
► Reprezentarea Consiliului Judeţean Gorj în faţa instanţelor de judecată (atât la fond cât şi 

în căile de atac într-un număr de aproximativ 150 dosare, în cauze civile, penale, comerciale, 
plângeri contravenţionale - în baza Legii nr.50/1991-privind autorizarea executării construcţiilor 
şi unele măsuri pentru realizarea de locuinţe, OG nr.43/1997 - privind regimul juridic al 
drumurilor; contencios administrativ - în baza Legii nr.554/2004-privind contenciosul 
administrativ; Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi conflicte de muncă – în baza Codului muncii; 
Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic; Legii nr. 84/1995, republicată, privind 
învăţământul) cât şi a organelor notariale, cu ocazia depunerii documentaţiilor pentru încheierea 
contractelor de vânzare-cumpărare; 

► Acordarea de sprijin şi asistenţă juridică Consiliilor locale şi aparatelor de specialitate ale 
primarilor, la cerere, constând în formularea de acţiuni în justiţie, întâmpinări, concluzii scrise, 
apeluri şi recursuri; 

► Acordarea de sprijin şi asistenţă juridică compartimentelor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj, la 
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cerere, constând în formularea de acţiuni în justiţie, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri şi 
recursuri;  

► Asigurarea condiţiilor de legalitate (formă şi conţinut) la proiectele dispoziţiilor emise de 
preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a hotărârilor şi altor acte elaborate în exercitarea atribuţiilor 
autorităţii administraţiei publice judeţene; 

► Întocmirea, din partea Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică Locală, a proiectelor de 
hotărâri ale Consiliului Judeţean Gorj, a rapoartelor de specialitate şi a expunerilor de motive; 

► Sprijinirea Direcţiei Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj 
în luarea de măsuri pentru realizarea creanţelor, obţinerea titlurilor executorii şi pentru executarea 
lor; 

► Sprijinirea Compartimentului disciplină contractuală din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Gorj cu prilejul încheierii contractelor economice (furnizare produse, 
prestare servicii sau execuţie de lucrări); 

► Avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate de Consiliul Judeţean Gorj precum şi 
de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj; 

► Avizarea pentru legalitate a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj; 

► Participarea la Comisiile de licitaţii publice organizate la nivelul  Consiliului Judeţean 
Gorj, pentru achiziţionarea de produse, servicii ori executarea de lucrări conform OUG nr.34/2006-
privind licitaţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

► Avizarea pentru legalitate a notelor justificative întocmite de Compartimentul Achiziţii 
Publice din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, cu ocazia iniţierii procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică; 

► Avizarea pentru legalitate a actelor emise de conducătorii instituţiilor aflate în subordinea 
Consiliului Judeţean Gorj; 

► Participarea în calitate de membri la lucrările Grupului judeţean pentru monitorizarea 
reformei administraţiei publice şi la activităţile iniţiate de Uniunea Centrală pentru Reformă în 
Administraţie Publică, în baza H.G. nr.925/2003 - privind reorganizarea Consiliului Guvernamental 
pentru Monitorizarea Administraţiei Publice; 

►  Organizarea informării şi documentării juridice prin constituirea de colecţii de acte 
normative; 

► Soluţionarea plângerilor formulate în baza Legii nr.554/2004 - privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

► Centralizarea modificărilor survenite în patrimoniul (domeniul public şi domeniul privat) 
al judeţului Gorj şi al unităţilor administrativ teritoriale aparţinând judeţului Gorj (municipii, oraşe 
şi comune); 

► Redactarea proiectelor de acte normative în temeiul Legii nr.24/2000-privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi înaintarea acestora spre aprobare 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

► Rezolvarea scrisorilor şi sesizărilor  repartizate, conform OG nr.27/2002-privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002  ; 

► Acordarea de  consultaţii juridice la cerere; 
► Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001-privind regimul juridic al unor 

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi HG nr. 498/2003 
- privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001; 
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► Participarea, la cererea consiliilor locale, în temeiul HG nr.1209/2003 şi HG nr.281/1993, 
în comisiile de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de consilieri juridici în cadrul 
aparatelor de lucru ale acestora. 

► Îndeplinirea altor sarcini încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Gorj. 

În ceea ce priveşte activitatea de relaţii publice, s-a urmărit acordarea răspunsurilor la termen 
pentru cele 29 de cereri depuse în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, din care 22 au fost soluţionate în termen de 10 zile conf.art.16 (a) din Legea 
nr.544/2001, iar celelalte în termen de 30 de zile (din cauza dificultăţii, complexităţii şi volumului 
lucrărilor de documentare). Privind solicitările verbale (informaţii de interes public) din partea 
cetăţenilor au fost înregistrate 516 solicitări, cu diverse probleme, cărora li s-a dat răspunsul pe loc 
sau au fost îndrumaţi către serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, a 
instituţiilor publice subordonate acestuia, precum şi date generale privitoare la judeţul Gorj. 

Conform Dispoziţiei nr.233/15.05.2006 privind aprobarea Planului de acţiune pentru 
realizarea măsurilor stabilite în cadrul programului de combatere a birocraţiei în activitatea de relaţii 
cu publicul, timp de 4 zile pe săptămână, între orele 830 – 1630 iar o zi pe săptămână, între orele 830 – 
1830, persoanele stabilite au asigurat rezolvarea solicitărilor cetăţenilor.    

În ceea ce priveşte activitatea de resurse umane, managementul funcţiei pubice, în baza 
prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, Preşedintele Consiliului 
Judeţean a propus spre aprobare Consiliului Judeţean, organigramele, statele de funcţii  şi 
regulamentele de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate şi pentru instituţiile 
publice subordonate Consiliului judeţean şi a urmărit modul de îndeplinire al acestora în anul 2006. 

Prin compartimentul de specialitate a acordat, la cerere, asistenţă de specialitate în domeniul 
resurselor umane, al gestionării funcţiei şi funcţionarilor publici. 

A  aprobat participarea a 20 funcţionari publici la cursuri de perfecţionare profesională şi a 
asigurat cadrul legal privind participarea a 12 consilieri judeţeni la cursuri de perfecţionare 
profesională, în anul 2006. 

De asemenea, a aprobat documentaţiile privind organizarea concursurilor de ocupare a 7 
funcţii publice vacante din aparatul de specialitate, cu respectarea prevederile H.G. 1209/2003 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 

A aprobat documentaţiile de stabilire a salariilor de bază şi a celorlalte drepturi salariale  
pentru consilierii judeţeni, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate în conformitate cu prevederile Legii 393/2004 actualizată privind Statutul aleşilor locali, 
ale Ordonanţei de urgenţă nr. 2/2006, aprobată prin Legea nr. 417/2006 privind creşterile salariale 
pentru funcţionarii publici şi cu  prevederile Ordonanţei nr. 3/2006, aprobată prin Legea nr. 
323/2006, privind creşterile salariale pentru personalul contractual, în baza cărora lunar a aprobat 
statele de plată. 

De asemenea, a aprobat situaţiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal şi a 
numărului de personal, pentru aparatul de specialitate şi pentru instituţiile publice subordonate 
Consiliului Judeţean Gorj, situaţii care lunar s-au întocmit şi depus la Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice şi Controlului Financiar de Stat Gorj. 

Compartimentul Coordonare Administraţie Publică Locală a efectuat acţiuni de îndrumare 
şi sprijin în problematica administraţiei publice locale conform  prevederilor art. 104 al. 5 lit. a din 
Legea nr.  215/2001-republicată în unităţile  administrativ-teritoriale din judeţ. 

În luna aprilie, împreună cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Consiliului  
Judeţean, au fost realizate deplasări în teritoriu pentru verificarea modului în care au fost aplicate de 
către  autorităţile locale, instituţiile publice, agenţi economici şi cetăţeni  prevederile O.G. nr. 
21/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 515/2002. 
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De asemenea, în luna august, consiliul judeţean împreună cu inspectoratul şcolar judeţean şi 
direcţia de sănătate publică au procedat la verificarea unităţilor de învăţământ pentru a se stabili 
dacă întrunesc condiţiile de funcţionare pentru începerea anului şcolar. 

Preocupările în plan deliberativ ale consiliului judeţean au fost evidenţiate în cele 4 ediţii ale 
Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, realizat în baza H.G. nr. 75/2003. 

S-au realizat demersurile necesare în vederea tipăririi certificatelor de producător solicitate 
de către autorităţile locale, conform H.G. nr. 661/2001 şi H.G. nr. 1578/2004. 

Au fost centralizate semestrial situaţiile privind activitatea de autoritate tutelară desfăşurată 
în teritoriu şi au fost soluţionate petiţiile repartizate.   

La solicitarea Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Handicap a fost transmisă situaţia realizării accesibilităţilor la nivelul 
instituţiilor din subordinea  consiliului judeţean. 

De asemenea, la solicitarea Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, au fost 
comunicate informaţii privind serviciile sociale publice organizate la nivel judeţului, precum şi 
alocarea bugetară pentru aceste servicii. 

Având în vedere obligaţiile şi răspunderile ce revin autorităţilor şi instituţiilor publice în 
domeniul informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 şi H.G. nr. 
585/2002, Preşedintele Consiliului Judeţean a asigurat organizarea activităţii structurii de securitate 
şi a Compartimentului Special pentru gestionarea informaţiilor clasificate. 

În ceea ce priveşte activitatea Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii 
Sociale (CJASPIS), a cărei preşedinţie  este asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean şi 
Prefectul Judeţului, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 829/2002 şi H.G. nr. 1827/2005, la 
nivelul Consiliului Judeţean au fost realizate:  

- organizarea întâlnirilor de lucru ale comisiei şi cele ale grupului de lucru; 
- prelucrarea şi predarea materialelor transmise de Comisia Anti-Sărăcie şi Promovare a 

Incluziunii Sociale (CASPIS) către toţi membrii CJASPIS; 
- stabilirea obiectivelor prioritare la nivel judeţean (în baza propunerilor venite din partea 

membrilor CJASPIS), în vederea revizuirii Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovare a 
Incluziunii Sociale. 
 
Serviciul Secretariat, Relaţii cu Publicul, Arhivă ţine evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor 

adresate de către cetăţeni conducerii Consiliului Judeţean Gorj şi urmăreşte rezolvarea în termen a 
problemelor ridicate, comunicând răspunsurile la soluţiile date. În conformitate cu prevederile Legii 
nr. 233/2002 prin care se aprobă O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, cetăţenii României îşi pot exercita dreptul de a se adresa autorităţilor şi instituţiilor publice 
cu petiţii, reclamaţii şi sesizări. 
 În anul 2006 s-au primit un număr de 127 de sesizări şi petiţii, în scădere cu 20% faţă de anul 
2005, când s-au primit 159 de sesizări, cele mai multe dintre ele referindu-se la starea 
necorespunzătoare a reţelei de drumuri judeţene şi comunale de pe raza judeţului. Numărul acestora 
se ridică la 22, respectiv 18% din total şi sunt în principal din localităţile Stejari, Schela, Baia de 
Fier, Bustuchin, Crasna. Tot la Consiliul Judeţean s-au primit în anul 2006 un număr de 11 sesizări 
privind modul de acordare a ajutoarelor sociale, 7 sesizări privind nerespectarea prevederilor din 
autorizaţiile construcţie şi 4 sesizări privind retrocedarea terenurilor şi pădurilor. S-au mai primit 
sesizări vizând litigii de muncă, solicitări de locuri de muncă, recalculare pensii şi altele. 
 Tot în cursul anului 2006 au fost primite în audienţă de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean Gorj un număr de 146 de persoane. Acestea au solicitat sprijin în rezolvarea unor probleme 
cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi şi anume: acordarea de ajutoare materiale, sociale, medicale, 
financiare sau sprijin pentru găsirea unui loc de muncă sau a unei locuinţe. De asemenea, au solicitat 
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ajutor pentru rezolvarea unor nereguli în aplicarea Legii fondului funciar. Problemele a căror 
soluţionare era de competenţa Consiliului Judeţean au fost rezolvate în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. Pentru problemele a căror soluţionare era de competenţa altor instituţii, cetăţenii 
respectivi au fost îndrumaţi să se adreseze organelor abilitate să rezolve problemele respective. 

Considerăm că activitatea Direcţiei Juridice pe parcursul anului 2006 a fost bună, ca urmare 
a implicării eficiente a funcţionarilor publici în realizarea obiectivelor propuse, în vederea punerii în 
aplicare a legislaţiei în vigoare şi a celei nou apărute. 

În continuare, se impun măsuri pentru: 
- îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul administraţiei publice; 
- generalizarea sistemului dezbaterilor publice, organizate conform Legii transparenţei 

decizionale nr.52/2003, anterior adoptării de către Consiliul Judeţean a unor proiecte de acte 
normative administrative de interes general; 

- stimularea participării cetăţenilor la luarea deciziilor şi îmbunătăţirea comunicării operative 
cu cetăţenii; 

- simplificarea procedurilor administrative, ca cerinţă a modernizării administraţiei publice 
judeţene. 
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COMPARTIMENTUL POLITICI ECONOMICE 

 
           
          Compartimentul Politici Economice, prin consilierii săi de specialitate şi-a desfăşurat 
activitatea în anul 2006 în conformitate cu competenţele atribuite prin sarcinile de serviciu, după 
cum urmează:  
      - a urmărit, coordonat, controlat şi verificat activitatea unităţilor care prestează servicii de 
utilitate publică şi de interes public, aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj: 

 S.C.  INTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ S.A. 
 SERVICIUL PUBLIC DE PROTECTIE A PLANTELOR 
 S.C. TISPREST S.A       
 DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE  şi GOSPODARIRE A 

PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI GORJ 
 S.C.  PARCUL INDUSTRIAL BUMBESTI –JIU S.A 

         Toate acestea au fost realizate şi s-au materializat prin întocmirea de rapoarte de activitate 
semestriale şi anuale, prin care au fost evidenţiate realizările tehnico-economice cuprinse în 
Programele de dezvoltare economico-sociale ce au fost întocmite pentru anul 2006. 
-  a participat la analizele periodice privind stadiul realizării indicatorilor economici a unităţilor 

subordonate; 
- a acordat îndrumare şi sprijin autorităţilor administraţiei publice locale în vederea elaborării 

diferitelor programe privind dezvoltarea economico-socială, prin deplasări în localităţile 
judeţului; 

- a urmărit sistematic realizarea indicatorilor tehnico-economici cuprinşi în Programele de 
dezvoltare economică din 2006; 

- a acordat îndrumare şi sprijin administraţiei publice locale în pregătirea şi desfăşurarea 
şedinţelor în care au fost dezbătute probleme privind activitatea de industrie, agricultură, 
comerţ, servicii şi turism; 

- au fost efectuate deplasări în teritoriu conform programelor săptămânale, în vederea constatării 
problemelor existente şi s-a acordat asistenţă de specialitate în diverse domenii în limita 
competenţelor atribuite consilierilor compartimentului; 

- a participat la analizele şi instruirile organizate de către conducerea Consiliului Judeţean Gorj 
cu primarii şi secretarii din teritoriu, atunci când au fost dezbătute probleme din  domeniile: 
industrie, agricultură.  
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COMPARTIMENT POLITICI SOCIAL-CULTURALE 

 
 Activitatea Compartimentului Politici Culturale s-a desfăşurat în raport cu Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Gorj, orientată spre urmărirea respectării 
prevederilor şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin instituţiilor culturale subordonate consiliului 
judeţean în conformitate cu legislaţia specifică, anume: Legea 215/2001, legea administraţiei publice 
locale, Legea 292/2003 de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, Ordinul M.C.C. nr. 
2883/2004, Normele Metodologice privitoare la desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor 
culturale, Ordinul M.C.C. nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 
funcţionare a aşezămintelor culturale. 
 Preocuparea permanentă a compartimentului a fost de a ţine o legătură strânsă cu instituţiile 
culturale, de a cunoaşte şi coordona în permanenţă toate activităţile şi acţiunile culturale ale 
fiecăreia, de a încerca să menţină în echilibru stabil aceste instituţii şi a realiza o colaborare între ele. 
 S-a urmărit de asemenea ca activitatea să fie desfăşurată în funcţie de pilonii principalelor 
domenii ce constituie obiectul de specialitate: educaţie permanentă, metodologie, creaţie artistică şi 
contemporană, conservarea şi promovarea culturii tradiţionale şi prezentarea de spectacole şi 
concerte. 
 Toate acestea au fost prezente în Agenda Culturală a judeţului – program cu manifestările 
culturale care se organizează în toate localităţile judeţului. Acest program anual şi lunar a ţinut cont 
de nevoile financiare şi puterea financiară, de intervalul temporal şi de nivelul la care se 
organizează. 
 Instituţiile de cultură sunt, şi aşa este bine să fie, principalii furnizori profesionişti pe piaţa 
ofertelor de cultură, respectând cu stricteţe cele trei fundamente de bază: oportunitate, necesitate şi 
eficienţă. 
 S-a urmărit ca aceste principii să fie bine reflectate în păstrarea tradiţiei culturale din judeţ, 
asigurarea bazei materiale a instituţiilor culturale, experienţa managerială a conducătorilor 
instituţiilor culturale, bugetul de care dispun instituţiile de cultură şi sprijinul financiar acordat de 
consiliul judeţean sau de administraţiile publice din fiecare localitate, calitatea foarte bună a 
specialiştilor.      

Pentru anul 2007 ne propunem ca: 
- educaţia permanentă a culturii tradiţionale să se desfăşoare numai pe bază de proiecte şi 

programe; 
- definitivarea autorizării tuturor aşezămintelor culturale; 
- dezvoltarea activităţilor culturale în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice 

locale; 
- înfiinţarea centrului cultural la Hurezani; 
- înfiinţarea Muzeului „Tudor Arghezi” la Tg-Cărbuneşti şi a Muzeului „Costumului 

popular gorjenesc” la Tismana; 
- terminarea lucrărilor de construcţie, amenajare şi inaugurarea a Casei de Cultură la 

Tismana; 
- înfiinţarea unor baze documentare, a unei arhive pentru filme, muzică, port etc. în fiecare 

instituţie culturală; 
- crearea unor parteneriate între instituţiile noastre şi instituţiile similare din judeţele 

vecine şi nu numai; 
- începerea tratativelor şi a documentaţiilor necesare pentru a deveni membri ai Asociaţiei 

Culturale „Les Rencontres” – Asociaţia pentru Cultură a Oraşelor şi Regiunilor din 
Marea Europă, de fapt Asociaţia Culturală a Uniunii Europene.  
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UNITĂŢI ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 

 
S.C. ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ S.A 

 
 S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. este sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Gorj care este şi unicul acţionar, şi are ca obiect de activitate întreţinerea, repararea reţelei de 
drumuri judeţene, executarea semnalizării, astfel încât circulaţia să se desfăşoare în condiţii bune de 
siguranţă. Toate aceste lucrări se execută cu banii alocaţi de Consiliul Judeţean Gorj în raport cu 
programele întocmite de Direcţia Tehnică. Pe lângă fondurile alocate de Consiliul Judeţean Gorj 
unitatea execută lucrări de specialitate în domeniu şi către alţi beneficiari pentru completarea 
fondurilor necesare întreţinerii parcului auto şi a utilajelor şi instalaţiilor aflate în dotarea unităţii. 
 În anul 2006 s-a realizat o producţie facturată (inclusiv T.V.A.) de 13.599.544,37 lei, în 
structură după cum urmează: 

- lucrări pentru Consiliul Judeţean - buget   12.353.107,41 lei 
- lucrări pentru Consiliul Judeţean - investiţii          97.065,68 lei 
- lucrări pentru terţi           979.245,84 lei 
- vânzări materiale              78.407,58 lei 
- prestări servicii pentru terţi            10.029,86 lei 
- district Pociovaliştea             81.688,00 lei 
Ţinând cont de faptul că situaţia economico-financiară la 31.12.2006 nu s-a definitivat, o 

evaluare preliminară a principalilor indicatori arată că S.C. I.D.P. Gorj S.A. a realizat în anul 2006 
(cu aproximaţie): 

- Venituri totale    = 16.222.246 lei 
- Cifra de afaceri  = 11.073.960 lei 
- Cheltuieli totale = 16.102.408 lei, din care: 

1) provizioane pentru garanţii de bună execuţie = 158.790 lei 
2) provizioane pentru clienţi în litigiu                 =  13.056 lei 

- Productivitatea muncii = 3.751 lei/lună/salariat 
- Ponderea salariilor în costuri = 16% 
Raportând aceste rezultate la  anul precedent (2005), se observă o creştere, atât a cifrei de 

afaceri cu 7%, cât şi a productivităţii muncii cu 7%. 
 De asemenea, ponderea salariilor în costuri s-a redus la 16%, faţă de 22% cât a fost în anul 
precedent. 
 Unitatea a achitat în totalitate şi la termenele legale obligaţiile bugetare şi a acţionat 
permanent pentru recuperarea creanţelor, chiar şi prin acţiuni în instanţă. 
 Datorită intrării în faliment a unor clienţi cum ar fi: S.C. Crefab S.R.L., Antreprenor – 
Construct, S.C. Preferans Construct S.A., s-au constituit provizioane în limita a 5% din valoare, 
provizioane deductibile fiscal conform art. 22, alin. 8 din Codul fiscal. 
 Având în vedere că majoritatea lucrărilor efectuate de S.C. I.D.P. GORJ S.A. sunt lucrări 
pentru care se reţine garanţie de bună execuţie, conform art. 22, lit. “b” din codul Fiscal şi art. 52 din 
Normele metodologice de aplicare a codului Fiscal, s-au constituit provizioane în valoare de 
158.790 RON. 

În cadrul prestaţilor pentru Consiliul Judeţean Gorj s-au efectuat lucrări de întreţinere 
drumuri şi poduri, semnalizare rutieră, îmbrăcăminţi asfaltice uşoare precum şi diferite lucrări 
accidentale sau consolidări terasamente, lucrări ce se impuneau a se executa în regim de urgenţă, din 
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cauza fenomenelor apărute în urma precipitaţiilor abundente din toamna anului 2005 şi primăvara 
anului 2006. 

Structura realizărilor la lucrările de întreţinere se prezintă astfel: 
a) lucrări de întreţinere 
- reparaţii asfaltice    126.964 mp cu     5.903.514,96 lei 
- întreţinere drumuri pietruite              10.358 mp cu                    969.705,46 lei 
- întreţinere poduri şi podeţe                        763.439,88 lei 
b) consolidări terasamente din care:                   2.158.700,64 lei 
DJ672D km 7+900 – 8+200 (Dobriţa)                     118.095,82 lei 
DC 19 sat Pereşti             431.387,32 lei 
DJ664 Turcineşti – Rugi             827.143,36 lei 
DJ665C Dumbrăveni – Bobu km 5+000                     407.716,90 lei 
DJ605A Obîrşia – Dănciuleşti           374.357,24 lei 
Aceste lucrări de consolidări s-au executat în regim de urgenţă, unele fiind începute în anul 

2005 şi terminate în 2006 - cazul alunecărilor de la Dobriţa şi Pereşti -, celelalte fiind executate 
numai în anul 2006. 

Pentru sporirea gradului de confort pe anumite sectoare de drumuri judeţene s-au executat 
îmbrăcăminţi asfaltice uşoare în lungime de 1,78 km după cum urmează: 

c) îmbrăcăminţi asfaltice uşoare   1,78 km       962.997,97 lei 
- DJ665C Dumbrăveni     0,50 km       269.152,52 lei 
- DJ605B Stejari      0,38 km       200.031,99 lei 
- DJ671C Ohaba      0,50 km       275.426,75 lei 
- DJ672E Arcani      0,20 km         97.834,47 lei 
- DJ675B Zorleşti      0,20 km       120.552,24 lei 

O altă categorie de lucrări o reprezintă lucrările accidentale ce au apărut pe diverse sectoare de 
drumuri, la care a fost nevoie de o intervenţie rapidă în vederea stopării degradării părţii carosabile. 
La această categorie s-au realizat lucrări în valoare de 300.652,45 lei. 

În afară de lucrările de reparaţii şi întreţinere unitatea a executat şi activitatea de 
aprovizionare cu material antiderapant şi de deszăpezire a drumurilor judeţene.  

Valoarea realizată la această categorie este de 746.118,65 lei şi este compusă din următoarele 
prestaţii: 

- aprov. material antiderapant                   2.283,5 mc                                 198.407,68 lei  
- deszăpezire manuală şi mecanică                                    383.738,92 lei 
- revizie drumuri                             73.694,06 lei 

 - informare operativă                                        90.277,99 lei 
În cadrul lucrărilor de întreţinere drumuri şi poduri o atenţie deosebită s-a acordat şi asigurării 

scurgerii apelor, prin executarea şanţurilor, tratarea fenomenelor de burduşiri apărute pe partea 
carosabilă, iar la drumurile cu îmbrăcăminţi de beton de ciment o lucrare importantă este 
impermeabilizarea prin umplerea rosturilor, fisurilor şi crăpăturilor cu mastic bituminos. Astfel, la 
această categorie de lucrări s-a realizat valoarea de 333.202,77 lei. Pentru desfăşurarea în condiţii de 
siguranţă din punct de vedere a semnalizării rutiere, unitatea a realizat în anul 2006 lucrări şi achiziţii 
de indicatoare noi în valoare de 214.774,63 lei, constând în completarea indicatoarelor unde situaţia o 
impunea, montarea unor indicatoare noi în locul celor degradate, plantarea stâlpilor necesari pentru 
indicatoarele de circulaţie precum şi montarea de parapete elastici din lise de metal. 

Tot cu fonduri alocate de Consiliul Judeţean Gorj s-a definitivat lucrarea de investiţii ce a avut 
ca obiectiv “Modernizarea drumului DJ675B Prigoria Alimpeşti”. S-a asigurat astfel scurgerea apelor 
prin executarea şanţurilor din dale prefabricate, valoarea lucrării ridicându-se la 97.065,68 lei. În 
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afară de lucrările contractate cu Consiliul Judeţean Gorj, S.C. I.D.P. GORJ S.A. a realizat venituri şi 
din alte surse, după cum urmează: 

1) Lucrări diferiţi terţi în valoare de 979.245,84 lei, lucrări executate în urma participării 
unităţii la licitaţiile organizate de diferite consilii locale sau alte societăţi. 
 2) Având în vedere că societatea are un parc de auto-utilaje proprii, a obţinut 10.029,86 lei din 
prestările efectuate cu acestea. 
 3) Unitatea are în dotare 3 staţii de sortare şi 4 staţii de preparare mixturi asfaltice cu care 
produce atât agregate sortate, cât şi mixturi asfaltice necesare pentru executarea lucrărilor contractate 
şi pentru vânzare către alţi beneficiari, în valoare totală de 78.407,58 lei. 
 De menţionat faptul că unitatea are în componenţă un parc de auto-utilaje format din 8 
autobasculante de 16 to, 8 autobasculante de 8 to, 8 autospeciale tip LEA, tractoare, 4 buldozere, 4 
excavatoare, una automacara de 16 tf şi încărcătoare tip IFA 1803, cilindri compactori, 1 răspânditor 
de mixtură asfaltică, 3 autogredere, auto-utilaje care au fost folosite la realizarea lucrărilor 
menţionate, lucrările de reparaţii şi întreţinere a acestora efectuându-se în atelierul propriu. 
 În anul 2006, în bazele de producţie Tg-Cărbuneşti şi Teleşti au funcţionat câte o staţie de 
producere agregate sortate-concasate, realizându-se 13.814 mc de nisip şi pietrişuri, şi câte o staţie de 
preparare a mixturilor asfaltice ce au fost folosite atât la reparaţiile asfaltice prin plombări de gropi, 
cât şi la modernizare de drumuri, realizându-se o producţie totală de 20.819 to mixtură. 
 Toate aceste cifre expuse s-au realizat în condiţiile în care au fost respectate toate normele de 
calitate a produselor executate, urmărindu-se atât prin laboratorul central autorizat cât şi prin cele de 
la subunităţi respectarea parametrilor calitativi. 
 Astfel, pentru agregatele care se produc în staţiile de sortare spălare-concasare (nisipuri şi 
pietrişuri) s-au efectuat determinări de laborator cu frecvenţele impuse de standardele tehnice. S-au 
efectuat determinări suplimentare atunci când s-a schimbat sursa de balast sau atunci când au apărut 
diferite modificări la staţiile respective ori s-au schimbat diferite subansambluri (fălci concasor, 
ciocane granulator, benzi transportoare, etc.). 
 Pentru obţinerea unor mixturi asfaltice corespunzătoare normativelor în vigoare, staţiile de 
producere mixturi asfaltice au fost menţinute la parametrii corespunzători, iar acolo unde a fost cazul 
au fost aduse îmbunătăţiri prin montarea de controler automat pe sistemul de cântărire la staţia 
Tg.Cărbuneşti. 
 În vederea respectării normelor de protecţie a mediului în 2006 a fost schimbat 
amplasamentul staţiei de la Tg.Cărbuneşti, ocazie cu care au fost înlocuite diferite piese şi 
subansamble uzate, repunându-se în funcţiune doar după verificarea din punct de vedere metrologic a 
sistemelor de dozare. Mixturile asfaltice produse pentru lucrările de reparaţii drumuri au fost puse în 
operă sub supravegherea personalului tehnic de specialitate din cadrul unităţii. 
 Personalul din cadrul laboratorului central s-a ocupat şi de prelevarea probelor de beton 
preparat la staţia Tg.Cărbuneşti, probe prelevate de pe şarjele de beton, încercările pe aceste probe 
efectuându-se în laboratoare autorizate I.S.C. specializate în încercări de betoane. 
 O latură esenţială în obţinerea acestor rezultate a fost cea de protecţia şi siguranţa muncii, 
urmărindu-se atât respectarea normelor de protecţia şi siguranţa muncii, cât şi dotarea muncitorilor cu 
echipament de protecţie. 
 Astfel, la bazele de producţie s-au montat plăcuţe avertizoare pentru respectarea normelor 
impuse la lucru cu astfel de instalaţii, muncitorii fiind echipaţi cu echipament de protecţie adecvat. 
Pentru muncitorii ce participă la aşternerea mixturilor asfaltice s-au achiziţionat bocanci cu talpă de 
lemn, iar când temperaturile exterioare au fost ridicate, s-a distribuit apă minerală. 
 Pentru toate aceste activităţi realizate în anul 2006 materialele, piesele şi carburanţii s-au 
achiziţionat cu respectarea în prima parte a anului a O.U.G. nr. 60/2001 până la 31.06.2006, iar după 
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această dată cu prevederile O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 
337/2006, H.G. nr. 925/2006 şi H.G. nr. 1337/2006. 
 La produsele şi serviciile care nu au depăşit valoarea de 2.000 euro şi respectiv 5.000 euro 
fără T.V.A., achiziţia s-a efectuat pe studiu de piaţă în baza rapoartelor de necesitate transmise de 
compartimente şi subunităţi, aprobate de conducerea unităţii. 
 Pentru produsele şi serviciile a căror valoare totală s-a încadrat între 2.000 (5.000) – 40.000 
euro fără T.V.A. s-a procedat la atribuirea contractelor prin procedura de cerere de ofertă elaborându-
se documentaţia de achiziţie necesară (fişa de date a achiziţiei şi caietul de sarcini). Pentru această 
procedură s-au transmis cel puţin 5 invitaţii la furnizori, conform legislaţiei în vigoare. 
 Prin această formă de achiziţie s-au procurat produse ca: acumulatori auto, anvelope, uleiuri 
minerale, ciment, piatră brută, betoane, precum şi servicii de transport auto. 
 La produsele a căror valoare totală a depăşit 40.000 euro fără T.V.A. s-a organizat licitaţie 
deschisă prin publicarea la Monitorul Oficial al României Partea a VI a prin această metodă 
achiziţionându-se motorină, combustibil lichid uşor, bitum, table indicatoare. 
 Precizăm că activitatea de achiziţie de produse şi servicii are la bază programul anual al 
achiziţiilor publice, aprobat de către A.G.A. şi C.A. al societăţii, program fundamentat în urma 
aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006. 
 I. Procurări pe baza studiului de piaţă 
 Prin această formă s-au achiziţionat: unelte scule, rechizite, echipamente de protecţie, diferite 
materiale de construcţii (cuie, cherestea, sârmă oţel beton, etc.) vopsele, piese auto-utilaje. 
 II. Procurări prin procedura cerere de ofertă 
 Prin această procedură s-au încheiat următoarele contracte: 

- S.C. SIMSTAR Tg-Jiu – acumulatori  
- S.C. ROMSYSTEMS Cluj – anvelope  
- S.C. FOXY Tg-Jiu – uleiuri minerale 
- S.C. VECTRA Tg-Jiu – ciment  
- S.C. VECTRA Tg-Jiu – piatră brută  
- S.C. ROMTUR INTERNAŢIONAL – beton de ciment 
- S.C. RUTIERTRANS Tg-Jiu – serviciu transport 
III. Achiziţia de produse prin licitaţie deschisă 
Prin procedura de licitaţie deschisă s-au încheiat următoarele contracte: 
- S.C. PETROM S.A. – motorină  
- S.C. PETROM S.A. – combustibil lichid uşor 
- S.C. PETROM S.A. – bitum 
- S.C. DRUMALEX CĂLIMĂNEŞTI – indicatoare circulaţie 
- S.C. VONCOMPROD Tg-Jiu – reparaţii motoare electrice 
- S.C. INTERCOMPUTER Tg-Jiu – asistenţă calculatoare 
- S.C. LAMBDA Tg-Jiu – întreţinere şi reparare reţea de radio-comunicaţii 
- S.C. GORJNET – internet  
Achiziţionarea acestor produse şi servicii s-au făcut cu respectarea întocmai a legislaţiei în 

vigoare precum şi a clauzelor contractuale. 
Toate  aceste  realizări  din 2006 au  fost obţinute şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Gorj şi a 

Direcţiei Tehnice, care au dovedit multă înţelegere şi au sprijinit societatea ori de câte ori a fost 
nevoie. 
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SERVICIUL PUBLIC DE PROTECŢIE A PLANTELOR GORJ 

 
Având în vedere că activitatea de protecţie a plantelor este o activitate de interes naţional, cu 

un rol hotărâtor în limitarea pagubelor produse de boli, buruieni şi dăunători, Serviciul Public de 
Protecţie a Plantelor a acţionat prin executarea de prestări de servicii către beneficiari, cum sunt: 
tratamente la pomi fructiferi, erbicidări, dezinsecţii în spaţiile agricole şi publice. 
        Pentru o bună derulare a activităţilor agricole la nivelul fiecărei comune interesate, am pus la 
dispoziţia producătorilor o gamă cât mai completă de produse ce ţin de protecţia integrată a 
plantelor, cum ar fi: sămânţa de lucernă, sămânţa de porumb hibridă cu diferite perioade de 
vegetaţie, insecticide sistemice, dar şi de contact pentru alternarea tratamentului împotriva  
dăunătorilor vegetali, erbicide preemergente şi postemergente pentru culturile agricole de grâu, 
porumb, viţă de vie, legume, fungicide pentru tratarea bolilor, de asemenea sistemice şi de contact 
pentru toate culturile . 
        Am aprovizionat producătorii agricoli cu îngrăşăminte chimice, am participat cu utilajele din 
dotare la înfiinţarea de culturi agricole, am efectuat la cerere tăieri de rodire şi formare de coroană la 
pomii fructiferi şi am oferit asistenţă tehnică tuturor solicitanţilor. 
        Prin această activitate, am urmărit să prestăm servicii de calitate pentru producătorii agricoli 
interesaţi, dar şi să participăm cu venituri la bugetul Consiliului Judetean, după cum urmează: 
                                                                                                             valoare                    venit 
      - seminţe de legume şi leguminoase                                         =   13.400                    8.523   
      - seminţe de porumb                                                                 =   28.800                   11.652   
      - seminţe de grâu                                                                       =  63.000                   10.365 
      - pesticide                                                                                  = 156.000                   32.729 
      - îngrãşăminte                                                                            = 163.000                  28.960 
- prestări servicii de dezinsecţie, deratizare şi lucrări agricole       =  42.800                    42.771 
                                                                                                            ____________________ 
                                                                                                             467.000               135.000 
    Prin rularea celor 60.000 lei prevăzuţi prin buget am achiziţionat şi distribuit produse în valoare 
de 467.000 lei, obţinând astfel un venit de 135.00 lei, sumă pe care am depus-o în contul Consiliului 
Judetean . 
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S.C. TISPREST S.A. 

 
SC TISPREST SA este unitate aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj,  ca acţionar 

unic şi este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Gorj în data de 05.04.2006 la nr. 
J18/238/2006, având ca obiect principal de activitate „Captarea, tratarea şi distribuţia apei”. 

Sediul social al societăţii este în com. Godineşti. 
Prin Hotărârea nr.7/19.04.2006 a Adunării generale a acţionarilor, s-a completat obiectul de 

activitate al SC TISPREST SA cu următoarele activităţi: 
- 4511 Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantier; 
- 4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; 
- 4532 Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorosivă; 
- 4534 Alte lucrări de instalaţii; 
- 4541 Lucrări de ipsoserie; 
- 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 
- 4543 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor; 
- 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; 
- 4545 Alte lucrări de finisare. 

De asemenea, societatea a înfiinţat, tot prin hotărârea AGA/19.04.2006, un Punct de lucru cu 
sediul în oraşul Tismana. 

Având în vedere cele arătate mai sus, societatea a putut să-şi desfăşoare activitatea în 
domeniul construcţiilor. 

Pentru ca activitatea să se desfăşoare în bune condiţii, societatea s-a dotat cu o autoutilitară 
Dacia Papuc, schelă metalică şi cu un autoturism Dacia Break, acestea fiind necesare pentru a 
asigura transportul de materiale şi personal la punctele de lucru ale societăţii. S-a mai asigurat 
dotarea cu un calculator, leptop etc. 

La 31 decembrie 2006 societatea a înregistrat o cifră de afaceri în sumă de 175.734,61 lei 
provenită din prestarea de servicii în construcţii, urmare a încheierii de contracte, după cum 
urmează: 
- Contract concesiune execuţie lucrări nr. 5633/80/C/23.06.2006 - 43936,32 lei RON  cu obiectiv 
principal „Executare lucrări de reparaţii curente la Biblioteca Judeţeană „Cristian Tell” din Tg Jiu; 
- Contract concesiune execuţie lucrări nr. 6137/92/C/07.07.2006 - 70770 lei RON cu obiectiv 
principal ,,Lucrări de reparaţii curente şi întreţinere la Pavilioanele Centrului Militar Zonal Gorj”, la 
care se adaugă lucrări suplimentare în sumă de 14858,51 lei RON; 
- în luna decembrie 2006 societatea a câştigat licitaţia unei lucrări privind „Reabilitarea şi reparaţii 
curente la Spitalul Judeţean Gorj”. Contractul  încheiat pentru execuţia acestei lucrări are valoarea 
de peste 270.000 lei RON, şi se derulează în trimestrul I al anului 2007. 

La 31 decembrie 2006, societatea a înregistrat costuri totale în sumă de 226.714,34 lei din 
care: 

- 51035.44 lei, cheltuieli cu materialele consumabile; 
- 29900.00 lei, cheltuieli cu colaboratorii (AGA, Consiliul de administraţie, cenzori); 
- 95796.00 lei, cheltuieli cu personalul; 
- 31945.00 lei, cheltuieli privind contribuţia societăţii la Bugetul consolidat al statului. 

La 31 decembrie 2006 societatea avea personal angajat în număr de 16 persoane din care 5 
Tesa şi 11 direct productivi.  
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               67 



Consiliul Judeţean Gorj                                                                                                              Raportul Preşedintelui 2006 

 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE A 

PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI GORJ 
  
 Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, Direcţia Judeţeană de Administrare şi 
Gospodărire a Patrimoniului Public şi Privat Gorj a realizat şi dus la îndeplinire în anul 2006 
următoarele sarcini: 
 - a preluat inventarul şi a condus evidenţa operativă a bunurilor din patrimoniul public şi 
privat al judeţului Gorj; 
 - a propus Consiliului Judeţean măsuri pentru administrarea şi gestionarea bunurilor din 
domeniul public şi a asigurat gestionarea directă acolo unde a fost cazul; 
 - a făcut propuneri Consiliului Judeţean pentru achiziţii, casările şi declasările de bunuri din 
domeniul public–privat, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1994 şi a Hotărârii nr.834/1995. 
 - a inventariat anual bunurile din domeniul public al Consiliului Judeţean şi a propus 
ordonatorului principal de credite transferul de bunuri patrimoniale între structurile Consiliului 
Judeţean; 
 - a participat la recepţia de bunuri patrimoniale aferente domeniului public şi privat; 
 - a actualizat domeniul public şi privat ori de câte ori a fost necesar, în conformitate cu 
prevederile legale; 
 - a fundamentat propuneri pentru angajarea de fonduri necesare lucrărilor de reparaţii şi 
întreţinere a bunurilor din domeniul public şi privat, asigurând documentaţia tehnică necesară, S.F., 
P.T.,.D.D.E. şi Caietul de sarcini, în vederea organizării licitaţiilor pentru achiziţia de bunuri, 
produse, servicii; 
 - a urmărit execuţia acestor lucrări şi recepţia lor, în conformitate cu prevederile legale; 
 - a iniţiat încheierea protocoalelor privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri din 
patrimoniul public de către Consiliul Judeţean, unităţilor subordonate; 
 - a executat unele lucrări privind închirierea sau concesionarea unor bunuri din domeniul 
public sau privat al Consiliului Judeţean; 
 - a asigurat buna desfăşurare a activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţie a parcului auto 
al Consiliului Judeţean; 
 - a elaborat documentaţii de mică proiectare pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 
necesare la obiectivele de patrimoniu, a promovat spre aprobare lucrările propuse, a asigurat 
dirigentarea şi recepţia lucrărilor de execuţie;  
 - a prestat lucrări de efectuare a curăţeniei, întreţinere, reparaţii, furnizare de agent termic, 
xerox, secretariat şi altele din categoria prestări servicii, în palatul administrativ al judeţului Gorj. 
 Direcţia de Administrare a Patrimoniului şi-a desfăşurat activitatea în anul 2006 cu un număr 
total de 37 salariaţi, dintre care 29 personal muncitor. 
 
 Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat. 
 Acest compartiment a funcţionat având în componenţă 3 ingineri în specialităţile construcţii, 
topografie şi geologie, a căror misiune principală a constat în elaborarea documentaţiilor şi obţinerea 
avizelor necesare în vederea promovării, aprobării şi executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la 
obiectivele din domeniul public aflate în stare avansată de degradare.  
 Pe parcursul execuţiei lucrărilor de reparaţii s-a asigurat prin grija compartimentului şi 
funcţia de dirigentare de şantier inclusiv recepţia, în vederea respectării normativelor şi a 
prevederilor legale privind calitatea construcţiilor. 
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 Principalele obiective promovate şi finalizate în cursul anului 2006 sunt: 
 Biblioteca Judeţeană Gorj: Lucrări de reparaţii şi zugrăveli exterioare la imobilul din strada 
Eroilor nr. 23, pentru care s-a semnat recepţia la 28 septembrie 2006, cu valoare totală de 43 936,32 
lei RON inclus TVA. 
 Centrul Militar Zonal Gorj: Lucrări de reparaţii şi zugrăveli interioare la imobilul din 
bulevardul Republicii nr. 13, pavilioanele A (principal), B(căsuţa), D (cabină poartă), E (demolare 
parţială), E(reamenajare), F (grup sanitar exterior) şi rampă de acces persoane cu handicap. 
Lucrările au fost terminate la 30 noiembrie 2006 şi au o valoare totală de 85 628,55 lei RON inclus 
TVA.  
 Consiliul Judeţean Gorj: Reparaţii de membrane hidroizolante la terase acoperiş ale 
Palatului Administrativ, cu o valoare de 3 456,58 lei RON. 
 Alte obiective pentru care s-au elaborat documentaţii şi s-au obţinut autorizaţii de construcţii, 
dar la care s-a renunţat din cauze obiective, sunt: 
 Muzeul Judeţean Gorj - Reparaţii capitale. Datorită complexităţii  şi amplorii lucrărilor a 
urmat regimul achiziţiilor publice;   
 Cinema Dacia - Amenajare pentru Ansamblul Artistic Doina Gorjului; 
 Şcoala Populară de Artă - Lucrări de reparaţii şi zugrăveli exterioare; 
 Centru Pilot Tg-Cărbuneşti - Reamenajare atelier de panificaţie potrivit normelor europene; 
 Serviciul de Protecţia Plantelor - Reparaţii şi zugrăveli exterioare la depozit Iezureni; 
 Biblioteca Judeţeană Gorj - Reparaţii şi amenajare Casa Keber. 
 Alte sarcini duse la îndeplinire de compartiment: 
 - a asigurat gestionarea tuturor materialelor recuperabile şi refolosibile rezultate din 
demolarea centralei termice şi a instalaţiei de încălzire centrală până la valorificarea lor; 
 - a sesizat omisiunea din proiectul de încălzire centrală a problemelor privind gospodăria de 
apă a Palatului Administrativ; 
 - a asigurat funcţionarea comisiei tehnice privind activitatea de întreţinere şi reparaţii a 
autoturismelor din dotarea Consiliului Judeţean; 
 - a asigurat funcţionarea comisiei de recepţie a Consiliului Judeţean pentru activitatea de 
achiziţie de mijloace fixe şi obiecte de inventar; 
 - a dus la îndeplinire toate dispoziţiile preşedintelui privind recepţia lucrărilor de construcţii 
şi reparaţii la construcţii.  
 Compartimentul Întreţinere şi Gospodărire 
 În perioada analizată, activitatea compartimentului s-a desfăşurat în conformitate cu 
atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, având ca obiect principal 
deservirea, întreţinerea şi gospodărirea bunurilor Consiliului Judeţean Gorj, precum şi ca obiect 
secundar prestarea unor servicii similare către terţi. 
 Compartimentul a funcţionat cu un total de 26 angajaţi grupaţi pe meserii şi sectoare de 
activitate, dimensionate de aşa manieră încât să acopere şi să răspundă nevoilor şi cerinţelor 
beneficiarilor, astfel: 

- un număr de 7 muncitori şoferi, care au ţinut permanent în gestiune şi au deservit zilnic 
autoturismele Consiliului Judeţean pentru activitatea de deplasare în teren; 

- un număr de 2 muncitori instalatori, care au deservit centrala termică, instalaţia de încălzire 
centrală şi au asigurat întreţinerea în stare bună de funcţionare a instalaţiilor tehnico-sanitare; 

- un număr de 9 angajaţi pe post de îngrijitor pentru efectuarea curăţeniei zilnice în toate 
spaţiile interioare şi exterioare ale Palatului Administrativ şi la Agenţia pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă ;    

- un electrician pentru întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi aparatelor electrice din dotarea 
Consiliului Judeţean; 
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- un număr de 7 angajaţi ca muncitori, având meserii diverse pentru lucrări de reparaţii de 
tâmplărie, feronerie, zugrăveli sau lucrări de copiere xerox sau activităţi de aprovizionare, 
protocol şi magaziner. 

 În perioada iulie – octombrie 2006 compartimentul a acordat tot sprijinul necesar în vederea 
realizării în bune condiţii a centralei termice şi a instalaţiei de încălzire centrală. În acest sens a 
supravegheat permanent lucrările din punct de vedere al prevenirii incendiilor în spaţiile destinate 
arhivelor, magaziilor, în poduri, a asigurat eliberarea incintei de cantităţile mari de moloz rezultat, a 
recuperat, a curăţit şi depozitat spre păstrare materialele refolosibile (calorifere, robinete), s-a 
preocupat de livrarea materialelor refolosibile ca fier vechi şi lemn de foc  rezultate în cantităţi 
importante şi altele. 

 De asemenea, prin grija compartimentului au fost reparate sau refăcute toate zugrăvelile 
lavabile interioare compromise intr-un număr de 6 birouri integral, pe holuri şi în grupurile sanitare, 
după caz, precum şi zugrăvelile exterioare la Casa Gănescu integral. 

 În perioada noiembrie – decembrie s-a asigurat debarasarea întregului mobilier învechit, 
transportul prin purtat direct şi încărcarea în auto pentru livrare către alţi beneficiari. În locul lui a 
fost adus de asemenea prin purtat direct şi montat noul mobilier. 

 În perioada septembrie – octombrie au fost îndeplinite unele măsuri pregătitoare pentru iarnă 
astfel: a fost verificată învelitoarea din tablă a acoperişului din punct de vedere al etanşeităţii, au fost 
necesare mici reparaţii, au fost curăţite jgheaburile de frunze şi alte corpuri străine, au fost 
desfundate sifoanele pentru ape pluviale, au fost reparate măştile de protecţie din zidărie de 
cărămidă ale burlanelor, s-au montat saltele de vată minerală în punctele vulnerabile la îngheţ şi 
altele.   

 În vederea respectării prevederilor legale şi a evitării evenimentelor nedorite s-a efectuat 
periodic instructajul de protecţia muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor. 

 Compartimentul Contabilitate – Resurse Umane 
 În perioada 01.01 - 31. 12 2006, activitatea financiar – contabilă a Direcţiei de Administrare 

a Patrimoniului a fost organizată şi condusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991  a 
contabilităţii modificată şi completată, O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale cu 
modificările ulterioare, Decretului nr. 209/1976 privind aprobarea regulamentului operaţiunilor de 
casă, exercitându-se în mod curent şi operativ controlul financiar – preventiv propriu. 

 S-a urmărit legalitatea şi oportunitatea cheltuielilor efectuate care au fost angajate cu 
aprobarea ordonatorului de credite, astfel încât execuţia bugetară să se încadreze în prevederile 
bugetului de venituri şi cheltuieli.  

 Prin dispoziţie a directorului direcţiei, s-a efectuat inventarierea elementelor patrimoniale şi 
a bunurilor din domeniul public şi privat, care a fost înaintată serviciului Contabilitate al Consiliului 
Judeţean Gorj în vederea înregistrării şi valorificării. 

Având în vedere obiectul de activitate al Direcţiei, în anul 2006 s-au luat masuri pentru 
angajarea unui muncitor zidar, în vederea executării de reparaţii la bunurile din domeniul public şi 
privat (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, etc.) astfel încât efortul financiar al Consiliului Judeţean Gorj 
să fie mai mic decât dacă aceste lucrări s-ar executa cu societăţi comerciale. 

Aspecte privind colaborarea cu aparatul de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj 
 Referitor la colaborarea directă cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, am 

răspuns permanent la toate solicitările, atât oficiale, cât şi în relaţiile obişnuite. 
 - Colaborarea cu conducerea Consiliului Judeţean s-a desfăşurat în cadrul relaţiilor normale 

de subordonare şi de îndeplinire a tuturor misiunilor primite, precum şi de corectare în urma 
observaţiilor exprimate. 

 - Colaborarea cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean apreciem că s-a desfăşurat 
pe multiple planuri, în cadrul unor solicitări diverse şi cu respectarea permanentă a legislaţiei. 
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 Angajaţii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului au fost cooptaţi prin dispoziţii oficiale în 
diferite comisii alături de funcţionarii Consiliului Judeţean pentru achiziţii de lucrări, recepţie a 
lucrărilor executate, recepţie a achiziţiilor de bunuri şi obiecte de inventar, verificare tehnică şi 
constatare a necesarului de reparaţii auto şi altele. 

 Angajaţii Direcţiei au elaborat documentaţii pentru lucrări de reparaţii la obiectivele din 
Patrimoniu care au fost supuse verificării şi însuşirii în colaborare cu funcţionarii Direcţiei Tehnice. 

 Angajaţii Direcţiei au asigurat dirigentarea execuţiei lucrărilor de reparaţii şi au colaborat 
permanent cu Direcţia Economică în privinţa verificării şi confirmării decontărilor corecte. De 
asemenea, în derularea operaţiunilor de valorificare a materialelor recuperabile rezultate din 
demolarea instalaţiilor de încălzire centrală. 
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S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A.  

Bumbeşti-Jiu 
 
 

 S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu a fost creată ca urmare a divizării S.C. U.M. 
Sadu S.A., prin preluarea în patrimoniul privat al judeţului Gorj a unei părţi din activele situate pe 
platforma Sadu II şi a terenului aferent în suprafaţă de 18,62 ha. 
a fost înfiinţată prin hotărârea Consiliului Judetean nr. 16/2003. 
     Societatea  are în patrimoniu  spatii destinate producţiei, depozitării, căi de acces spre aceste 
spatii . 
   Spatiile de producţie se închiriază conform unui contract cadru aprobat de Adunarea Generala a 
Acţionarilor. 

Prin hotărârea nr. 29 / 14.02.2006  CONSILIUL JUDETEAN GORJ a transmis „Depozitul 
de deşeuri menajere” şi terenul aferent de 11983 m.p., situat în incinta S.C.PARC INDUSTRIAL 
GORJ S.A. din domeniul privat al judeţului Gorj în domeniul public al oraşului Bumbeşti Jiu şi 
administrarea Consiliului Local Bumbeşti Jiu. 
      Utilităţile  societarii sunt acum asigurate de S.C. U.M. SADU S.A. cu care s-a încheiat un 
contract pe perioada nedeterminata. 
     Sunt asigurate astfel utilităţile: energie electrica, apa potabila şi industriala, gaze naturale. 
     În 2006  S.C.PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. a realizat următoarele obiective: 
    1. Atragerea  investitorilor  printr-o mai bună mediatizare a  facilităţilor oferite 

In prezent, în Parcul Industrial îşi derulează activitatea 10 societăţi menţionate în anexa 1. 
     În acelaşi scop a fost invitată pentru a cunoaşte facilităţile oferite de Parcul Industrial Gorj,  
firma PIRELLI & C. AMBIENTE ECO TEHNOLOGY, care s-a declarat interesată de această 
locaţie . 
      S.C. Parc Industrial a încheiat iniţial un memorandum de intenţie cu firma  Pirelli, privind 
închirierea unei suprafeţe importante de teren şi clădiri  în vederea deschiderii unei fabrici pentru 
producţia de filtre auto pentru autovehicule cu motoare diesel euro 5. 
      La sfârşitul anului 2006, S.C Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti- Jiu a încheiat cu  firma 
PIRELLI & C. AMBIENTE ECO TEHNOLOGY un contract de închiriere pentru o suprafaţă 
importantă din parcul industrial, împreună cu clădirile aferente.  
    2. Obţinerea titlului de Parc Industrial. 

        S.C. Parc Industrial Gorj S.A. a obţinut, prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 
nr.1218 /24.02.2006, titlul de „PARC INDUSTRIAL”, care îi conferă avantajele legale în acest sens. 

Printre facilităţile de care beneficiază investitorii care participă la constituirea şi dezvoltarea unui 
parc industrial putem menţiona: 

 scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din 
circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial.  

 acordarea unei deduceri suplimentare din profitul impozabil, în cotă de 20% din valoarea 
investiţiilor în construcţii sau a reabilitărilor de construcţii, infrastructură internă şi de 
conexiune la reţeaua publică de utilităţi, pentru investiţiile realizate în parcurile industriale 
până la data de 31 decembrie 2006. 

Pentru anul 2007, S.C. Parc Industrial Gorj S.A. are ca scop realizarea următoarelor 
activităţi: 
- Amenajarea a două spaţii destinate pentru un birou, respectiv grup sanitar; 
- Achiziţionarea de mobilier pentru acest spaţiu;- Menţinerea Parcului Industrial într-o permanentă 
stare de curăţenie prin lucrări executate la spaţiile verzi, căile de acces etc. 
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Anexa 1 
 

Firmele existente în cadrul S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. 
 
 
 

 

1 S.C. Industrial Eumeca 
S.R.L. 
 

Bumbesti-
Jiu,str.Parangului, 
nr.1,jud. Gorj 

      POPECI                    
VALERIU 

Confecţii 
metalice 

 
0744.500.
293 

      
2 S.C. Euromodex S.R.L. 

 
 

Gornacel, com.Schela, 
jud.Gorj 

AVRAMESCU  
NICOLAE 

Croitorie in 
sistem Lhon 

 
0788.452.
665 

3 S.C. Frapet Forest S.R.L. 
 
 

Bumbesti-Jiu 
str.Garii,bl.12, sc A 
ap.4 
jud.Gorj 

FRUMUSELU  
CAMELIA 

Prelucrarea 
lemnului 

0745.946.
963 
0727.783.
536 

4 S.C. Forestex A&M S.R.L. 
 
 

Tg-
Jiu,str.Panduri,nr.92, 
jud.Gorj 

GAINARU ION Prelucrarea 
lemnului 

 
0742.344.
918 

5 S.C. Soymex S.R.L. 
 
 

Bumbesti-
Jiu,str.Parangului, 
bl.29, sc.A ap.9(15) 
jud.Gorj 

DEDIU OVIDIU Confecţii 
metalice 

0745.891.
088 
0741.579.
326 

6  
S.C. Connan Prod S.R.L 
 
 

Tg-Jiu,str.Grivitei, 
complex comercial 
Runcu,nr.32 
jud.Gorj 

 
STANISEL  
CONSTANTIN 

 
Produse 
alimentare 

 
0722/2017
74 

7 S.C PRO SOLE INVEST  
 
 

Bumbesti-Jiu  FRATILA IONEL Confecţii 
metalice 

07242154
19 

8  
S.C. Alturism S.R.L. 
 
 

Tg-Jiu, str.Garofiţei, 
bl.12, ap.22 

 
CIOBANU ION 

Recuperarea 
deşeurilor 
metalice 

 
0744-
863148 

9 S.C. Foramin Impex  S.R.L. Bumbesti-Jiu  str. 
Parângului nr.124 

BRANZAN EUGEN Confecţii 
metalice 

 

10 S.C. Chirtech   Serv  S.R.L. Bumbesti-Jiu  str. 
Bumbeşti nr.462 

CHIRCULESCU 
LUCIA 

Confecţii 
metalice 

 

Pentru un număr de 3 societăţi, respectiv S.C SERES PROD S.R.L., S.C RENTABIL S.R.L. şi 
S.C. IRCAD DESIGN S.R.L. s-au reziliat contractele de închiriere, din cauză că acestea îşi desfăşurau 
activitatea pe zona închiriată de firma PIRELLI & C. AMBIENTE ECO TEHNOLOGY şi nu li s-au 
putut oferi condiţii similare în alte locaţii din Parcul Industrial. 
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ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „DOINA GORJULUI” 

  
 Ansamblul Artistic Profesionist “Doina Gorjului” şi-a desfăşurat activitatea în baza agendei 
culturale anuale care a cuprins principalele manifestări locale, naţionale şi chiar două internaţionale. 
Am răspuns afirmativ la toate solicitările şi oportunităţile de spectacol ce s-au ivit pe parcursul 
anului 2006. 
 De asemenea, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a participat la Festivalul 
Internaţional de la Bursa, Turcia, festival la care au fost prezente peste 25 de ansambluri din tot 
atâtea ţări, de pe toate meridianele lumii. 
 Festivalul Internaţional de Folclor Tg-Jiu, ajuns la cea de-a şaptea ediţie în 2006, a reuşit să 
înregistreze, de asemenea, noi valenţe atât sub aspectul calităţii, repertoriului ansamblurilor 
prezente, cât şi sub aspect organizatoric. 
 In organizarea acestui festival, un sprijin substanţial am primit din partea Consiliului 
Judeţean Gorj, Consiliului Local, Primăriei Municipiului Târgu-Jiu şi Prefecturii Judeţului Gorj. 
 O altă activitate de amploare şi de răsunet s-a dovedit a fi Festivalul Naţional al Cântecului 
Popular Românesc „Maria Lătăreţu”, transmis integral de postul de televiziune “Favorit”. 
 Desfăşurat în perioada 7-9 noiembrie 2006, acest festival, aflat la cea de-a XIII-a ediţie, a 
fost reluat după o întrerupere de 4 ani. Şi iată că, în ciuda faptului că mulţi se aşteptau să fie o ediţie 
cu ghinion, mai ales că era cea de-a XIII-a, s-a dovedit a fi încununată de succes. Faptul că la start s-
au prezentat peste 70 de concurenţi din toate zonele etnofolclorice ale României, a fost deja 
semnalul pozitiv sub auspiciile căruia a debutat festivalul. 
 Şirul marilor manifestări la care a fost prezent Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului” a continuat, imediat după Festivalul Naţional al Cântecului Popular Românesc „Maria 
Lătăreţu”, cu o descindere în Ungaria, acolo unde artişti noştri au reprezentat România sub tricolorul 
românesc, ducând în capitala ţării vecine adevărate nestemate ale folclorului nostru.  
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a ajuns să realizeze, la capitolul încasări 
din venituri proprii, suma de 223.701 lei RON din programul anual de 250.000 lei RON. Acestor 
realizări li s-a adăugat suma de 17.000 lei RON din sponsorizări. Un rol important, de asemenea, în 
realizarea acestor venituri proprii l-a avut înfiinţarea în cadrul ansamblului a unui serviciu de 
impresariat artistic.  
  
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                               74 



Consiliul Judeţean Gorj                                                                                                              Raportul Preşedintelui 2006 

 
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ  

„CHRISTIAN TELL” GORJ 
 
     
         Evaluarea activităţii Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” pe anul 2006 nu se poate realiza 
decât pornind de la obiectivele şi atribuţiile specifice, concretizate pentru perioada la care ne 
raportăm. 
         Oferta noastră culturală, reprezentată de cele 285708 volume şi 70 de titluri de publicaţii 
seriale (ziare şi reviste specializate, a fost accesată gratuit şi fără discriminare de toţi membrii 
comunităţii municipale şi judeţene, funcţie de solicitările formulate. 
         Dată fiind dependenţa realizării indicatorilor culturali de bogăţia şi calitatea colecţiilor, 
personalul cu atribuţii în dezvoltarea fondului de publicaţii a procedat la selectarea celor mai bune 
oferte – atât sub raport calitativ – titluri solicitate de beneficiari, cât şi financiar, negociind 
permanent un rabat comercial acordat în cărţi. 
         Politica de achiziţii nu a neglijat în niciun moment păstrarea caracterului enciclopedic al 
colecţiilor, ştiut fiind faptul că biblioteca se adresează, în mod egal şi nediscriminatoriu, întregii 
comunităţi şi are obligaţia şi interesul să răspundă tuturor intereselor de lectură şi documentare. 
         În acelaşi timp, în mod firesc, am dirijat achiziţia, într-un procent important spre 
nonbeletristică, urmare a creşterii numărului de utilizatori pe aceste domenii. 
         În cifre concrete, colecţiile bibliotecii au crescut pe parcursul anului 2006 cu 3052 titluri, 
reprezentate de 8234 volume. Dintre acestea, 6400 de volume au fost achiziţionate din bani publici, 
iar 1834 reprezintă donaţii din partea Ministerului Culturii şi Cultelor şi persoane fizice care cultivă 
o relaţie specială cu biblioteca. 
         Sub raport valoric, noile achiziţii au costat, în 2006, 146.160,04 lei noi, ceea ce situează 
instituţia noastră în prima parte a clasamentului la nivel naţional, comparaţia fiind făcută cu instituţii 
similare ca mărime. 
         Din suma de mai sus, 123.750 lei noi au fost alocaţi de Ordonatorul principal de credite. 
         Comentariul nostru ca beneficiari este acela că ne-am bucurat de înţelegere şi atenţie din partea 
Consiliului Judeţean Gorj, ori de câte ori ne-am adresat cu cereri bine fundamentate. 
         Mulţumirile noastre, în numele beneficiarilor, se adresează deopotrivă conducerii Consiliului 
Judeţean departamentului „Politici culturale”, aparatului tehnic de specialitate şi consilierilor 
judeţeni, din partea tuturor emanând bunăvoinţă şi credit acordat instituţiei.  
         Cuvintele anterioare nu înseamnă automulţumire confortabilă, ci recunoaşterea eforturilor 
financiare făcute de ordonatorul principal de credite, întrucât pentru completarea colecţiilor ar trebui 
să ai sume mereu mai mari datorită coeficientului cu care cresc preţurile acestor produse. 
         Fondurile alocate au fost cheltuite pentru atingerea priorităţilor stabilite prin proiectul de 
management şi programul de activitate. Le enumerăm pe scurt: 
       - diversificarea şi îmbogăţirea ofertei către beneficiarii proveniţi din învăţământul preuniversitar 
şi universitar; 
       - satisfacerea intereselor de lectură şi documentare formulate de masteranzi, doctoranzi şi 
cadrele universitare; 
       - permanentizarea utilizatorilor existenţi, dar şi lărgirea sferei de adresabilitate a bibliotecii spre 
segmente socio-profesionale şi demografice mai slab reprezentate; 
       - onorarea exigenţelor venite din partea beneficiarilor interesaţi de domenii în vogă precum: 
psihologia, managementul, literatura juridică, filosofia, artele şi lista poate continua. 
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         Relaţiile de parteneriat cu învăţământul universitar gorjean ne-au permis să facem o prioritate 
firească din completarea colecţiilor cu documente care să răspundă  necesităţilor de lectură şi 
documentare ale studenţilor. 
         Biblioteca nu a neglijat nici celelalte categorii de beneficiari, asigurându-le 75 de titluri la 
publicaţii seriale şi alte documente de bibliotecă ce reprezintă zona lor de interes. 
         După achiziţionare cărţile au parcurs procesul firesc de prelucrare biblioteconomică fiind 
catalogate, clasificate şi evidenţiate în regim tradiţional şi electronic. 
         Faţă de cifrele planificate în nomenclatorul principalilor indicatori culturali pe 2006, apreciem 
că ne-am achitat de sarcini, fiind la zi cu înregistrările propuse. 
        După acest travaliu de prelucrare biblioteconomică, toate cărţile achiziţionate au fost 
dispecerizate spre secţii şi filiale şi puse la dispoziţia beneficiarilor. 
        Baza de date a bibliotecii a crescut în 2006 cu înregistrarea electronică a 5932 de titluri, 
reprezentate de cele 15894 volume. 
        Efervescenţa publicistică gorjeană stimulată de împlinirea a 600 de ani de atestare documentară 
a oraşului Tg-Jiu a determinat un boom editorial local, cu pronunţat caracter documentar. 
Consecinţa benefică pentru bibliotecă s-a manifestat prin dezvoltarea Fondului local şi cu autografe 
şi prin creşterea interesului beneficiarilor faţă de comportamentul de informare bibliografică şi 
comunitară. 
        Toate fişierele specializate: Anuarul bibliografic al judeţului Gorj, Personalităţi gorjene, 
Fişierul editorilor etc. au fost permanent solicitate şi utilizate de beneficiari în scopul realizării 
lucrărilor de sinteză şi documentare consacrate sărbătoririi oraşului Tg.Jiu. 
        Bibliotecarii sectorului informare au furnizat 95 referinţe bibliografice şi de interes comunitar, 
fapt ce ne determină să transformăm acest compartiment în Centru de Informare Comunitară 
(C.I.C.). 
        Circulaţia intensă a colecţiilor bibliotecii a determinat şi uzarea fizică şi rapidă a acestora, 
obligând personalul cu atribuţii în acest sens la selectarea exemplarelor deteriorate în vederea 
întocmirii documentelor legale de scoatere din circulaţie. Un asemenea demers consumă timp şi 
diminuează oferta, dar menţine instituţia la nivelul exigenţelor fireşti care presupun împrospătarea 
permanentă a fondului de publicaţii cu noutăţi dictate de interesele de lectură şi informare. 
         Activitatea specifică 
         În anul 2006, prin valorificarea ofertei culturale ce însumează acum 285708 volume din toate 
domeniile cunoaşterii, biblioteca a înregistrat un număr de 14554 cititori activi, în condiţiile în care 
un trimestru una din secţiile de împrumut a funcţionat doar cu câteva rafturi, până la realizarea 
noului mobilier. 
         Analiza structurii socio-profesionale a beneficiarilor noştri oferă următorul tablou: cel mai 
reprezentativ segment – 8553 este format din elevi; urmează, în ordine descrescătoare – studenţi – 
2707; profesii intelectuale – 822; şomeri – 575; pensionari – 383; tehnicieni – 361; muncitori – 333; 
casnice – 321; funcţionari – 288; alte categorii – 205. 
         Comparativ cu anul 2005, constatăm următoarele: a crescut numărul elevilor, studenţilor, al 
şomerilor, al tehnicienilor şi al altor categorii socio-profesionale. 
         Pe grupe de vârstă, situaţia se prezintă astfel: sub 14 ani – 2366 (faţă de 2107 în 2005); între 14 
-25 ani  - 8977 (faţă de 2219 în 2005); între 41 şi 60 ani – 1140 (faţă de 702 în 2005) aici explicaţia 
este în numărul crescător al masteranzilor şi doctoranzilor; peste 61 de ani – 332 – cam aceeaşi cifră 
ca în 2005. 
         Pe sexe, diferenţa între femei şi bărbaţi se păstrează: 8924 femei faţă de 5630 bărbaţi. 
         În sălile de lectură sau prin împrumut la domiciliu, beneficiarii noştri au consultat în 2006 un 
număr de 280905 volume din toate domeniile cunoaşterii. 
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         Relevanţa mi se pare frecvenţa medie zilnică pe instituţie care se menţine în jurul cifrei de 600, 
ceea ce probează, credem noi interesul comunităţii faţă de serviciul bibliotecii. 
         Pe categorii de publicaţii, beneficiarii noştri au consultat 102237 volume de beletristică, istorie 
şi critică literară (mai multe decât anul anterior şi datorită studenţilor de la noua secţie a 
Universităţii „C. Brâncuşi”; ştiinţe sociale şi drept 23167 (în creştere cu aproape 10000 de volume) ; 
presă şi lucrări de referinţă 92896 volume (şi aici se înregistrează o creştere de peste 20000 de 
volume); filosofie 1096 volume (faţă de 6976 în 2005); ştiinţe tehnice, meşteşuguri 14000 de 
volume (în mare creştere faţă de 2005); medicină 4231 volume (cu creştere de peste 1000 de 
volume); management-marketing 4979 volume  (o creştere de 1800 volume); economie politică 
2698 volume (o creştere de 500 volume); istorie-biografie 6469 (cu 500 de volume mai mult); 
geografie 5215 (faţă de 3920); artă –sport 3548 volume; învăţământ 4092 (faţă de 3198); religie 
2698 (faţă de 1622 volume). 
         În cursul anului 2006, Biblioteca Judeţeană s-a manifestat ca o scenă deschisă desfăşurării unei 
game variate de manifestări culturale având drept suport şi punct de pornire  - cartea. 
         Din Agenda Culturală şi Lista principalelor programe şi proiecte culturale vom menţiona pe 
cele mai relevante : Festivalul Naţional de Literatură „Tudor Arghezi” , Festivalul naţional de Umor 
„Ion Cănăvoiu” , Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni” , „Brâncuşiana” , „Eminesciana” 
, „Zilele Culturii scrise” în Gorj , Festivalul Interjudeţean de Umor „Al Calotescu-Neicu” , care au 
presupus eforturi financiare şi logistice deosebite. 
         La cele 17 programe şi proiecte culturale, trebuie adăugate cele 40 de expoziţii de carte, peste 
25 de lansări de carte şi întâlniri cu scriitori, sesiuni de comunicări etc. la care au participat 16854 de 
persoane în calitate de beneficiari şi vizitatori. 
         În anul 2006, parteneriatele tradiţionale cu administraţiile locale Hurezani, Alimpeşti, 
Peştişani, Ţânţăreni, Polovragi, Turceni, Runcu, în mod special cu Tg.Cărbuneşti, dar şi cu Ţicleni 
sau Motru au funcţionat firesc, în beneficiul comunităţilor locale. 
         Regretăm imobilismul unor administraţii şi toate în vecinătatea municipiului Tg.Jiu care abia 
catadicsesc să păstreze bibliotecile comunale doar cu spaţii de depozitare. În acelaşi sens, nu pot să 
nu amintesc cazul Bumbeşti-Jiu unde nu se întâmpla mai nimic sub raport cultural. 
         În calitate de for metodologic, pentru bibliotecile publice ale judeţului Gorj, ne-am străduit să 
fim un mod de colaborare, implicându-ne direct în completarea colecţiilor acestora prin 
dispecerizarea donaţiilor oferite de Ministerul Culturii şi alţi sponsori, dar şi prin rezolvarea unor 
probleme cu caracter salarial sau administrativ. 
         Calificarea şi perfecţionarea profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice ale judeţului 
au constituit preocupări permanente pentru bibliotecarul metodist, dar şi pentru conducerea 
Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” care a făcut toate diligenţele pe lângă administraţiile locale. 
         În termeni de parteneriat, am insistat pentru dezvoltarea colecţiilor bibliotecilor publice ale 
judeţului şi menţinerea personalului. În ciuda acestor eforturi de seamă statistice anuale transmise 
din teritoriu nu sunt optimiste, o parte din vechile obstacole în calea revigorării spiritualităţii rurale 
menţinându-se încă.  
La 5 ani de la apariţia Legii bibliotecilor nr.334/2002, care obligă administraţiile locale să angajeze 
bibliotecar cu normă întreagă în toate localităţile, la Berleşti avem indemnizaţie, adică aproape 
nimic, la Turcineşti ½ normă, la Bălăneşti situaţie neclară. 
         De asemenea, în majoritatea cazurilor, pe perioada concediului de maternitate al bibliotecarei, 
biblioteca a fost închisă sau aproape închisă. 
         Cum perfecţiunea nu este de natură terestră, rămâne loc pentru mai bine şi mai mult şi sperăm 
ca, beneficiind de înţelegerea şi colaborarea bună cu ordonatorul de credite din anul 2006, să 
realizăm mutaţii calitative în tot ceea ce facem. 
         Bugetul de venituri şi cheltuieli 
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         În anul 2006, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj a primit un buget iniţial de 1.100.000 
RON, iar după rectificare suma alocaţiilor bugetare s-a ridicat la 1.237.500 RON. 
         Resursele financiare acordate de Ordonatorul principal de credite au fost cheltuite după cum 
urmează: 
       - cheltuieli de personal 830.000   -  875.000 RON 
       - achiziţie carte 146.160,04 RON 
       - cheltuieli culturale 11558,6 RON 
       - cheltuieli perfecţionare 3569,7 RON 
       - obiecte de inventar (rafturi, birouri de calculator, scaune, 2 televizoare, jaluzele, aparat foto) – 
44.104,6 RON 
      - centrală termică 46.827,74 RON  
      - program biblioteconomie (5 licenţe)- 7.130 RON  
      - 1 server x 2 calculatoare – 15.840 RON  
      - cheltuieli întreţinere – 76.040 RON 
         În afara acestor sume, Consiliul Judeţean a suportat direct cheltuielile pentru reparaţii curente 
la sediul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” din Calea Eroilor nr.23, eforturi care au schimbat 
radical aspectul instituţiei. 
         Pentru toate acestea se cuvin mulţumiri Ordonatorului principal de credite şi consilierilor 
judeţeni care au tratat biblioteca pe măsura locului pe care trebuie să-l ocupe pe piaţa ofertelor 
culturale. Beneficiind de solicitudine, am îndrăznit să solicităm sume necesare la rectificări, iar 
acordarea lor a sporit gradul de credibilitate şi atractivitate al instituţiei. 
         În consecinţă, nouă, angajaţilor ne revin îndatoriri sporite în sensul creşterii competenţelor 
profesionale şi al îmbunătăţirii serviciilor prestate către beneficiari. 
         Resursele umane 
         În anul 2006, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj şi-a desfăşurat activitatea prima 
jumătate a anului cu 36 de posturi, iar în cea de-a doua cu 38 de posturi, repartizate astfel: 

- specialitate 25 – apoi 27 
- conducere 4 
- administraţie 7 

         Ţinând cont de imperativul modernizării serviciilor de bibliotecă sub aspectul înregistrărilor 
electronice şi al diversificării ofertei, facem menţiunea că Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” va 
trebui să ajungă la minim 45 de angajaţi în intervalul 2007 – 2008. 
         Concurenţa există, pretenţiile beneficiarilor sunt tot mai numeroase şi mai sofisticate şi în 
asemenea condiţii resursele umane existente sunt depăşite. 
         Ca un argument în plus în susţinerea afirmaţiei anterioare, menţionăm că biblioteci de aceeaşi 
mărime au personal sensibil mai numeros decât noi. 
         Mizând mai întâi pe performanţele noastre profesionale şi abia după aceea pe disponibilitatea 
Ordonatorului principal de credite şi nu în ultimul rând pe susţinerea consilierilor judeţeni, sperăm 
ca Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” să-şi îndeplinească obiectivele stabilite la cote de 
performanţă tot mai ridicate. 
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ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU-JIU 
 

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu are, cu siguranţă, un statut  aparte în raport cu celelalte 
instituţii culturale aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj. Particularităţile care o diferenţiază 
de acestea rezidă din tripla sa funcţionalitate - aceea de instituţie publică de educaţie permanentă pe 
linia însuşirii artei culte şi populare, ca şi a meşteşugurilor tradiţionale, de aşezământ cultural de 
prim rang în viaţa spirituală, artistică şi culturală a comunităţii gorjene, dar şi, de ceva vreme 
încoace, de instituţie de spectacole. 
 Enunţul de mai sus conduce firesc la ideea complexităţii deosebite a muncii de coordonare a 
acestei instituţii, cu activitatea răspândită, pe lângă sediu, la alte 23 de secţii externe, răsfirate practic 
în întregul judeţ. Cei 51 salariaţi cu normă de bază, alţi peste 45 de colaboratori (personal de 
instruire şi auxiliar) plătiţi pe baza contractelor cu timp parţial de muncă, peste 35 de colaboratori 
plătiţi pe baza Legii drepturilor de autor, reprezintă o echipă numeroasă, a cărei armonizare şi 
eficientizare presupune mult efort, mult timp şi multă preocupare din partea celor care o conduc. 
 Rezultatele obţinute în diversele sectoare de activitate în anul 2006 sunt foarte bune, 
continuând progresul constant înregistrat odată cu instalarea la conducere, în 2004, a actualei echipe 
manageriale. 
 Astfel, în privinţa muncii de instruire şi perfecţionare în domeniul artelor culte şi 
populare şi în cel al meşteşugurilor tradiţionale – latura de bază a activităţii instituţiei -, putem 
menţiona creşterea numărului de cursanţi (peste 1500, mai mult decât dublu în comparaţie cu anul 
de învăţământ 2004/2005), diversificarea activităţilor şi apariţia unor noi secţii externe în domeniul 
meşteşugurilor, la Topeşti, Crasna, Vârtop şi Glogova. Mai mult decât atât, urmărindu-se strategiile 
aplicate în plan naţional, s-a procedat în anul şcolar 2006/2007 la scutirea de taxe pentru aceste 
activităţi. Cu toate acestea, per global, veniturile obţinute din taxele de şcolarizare/instruire sunt 
preliminate a fi mai mari cu cel puţin 10-15% în comparaţie cu anul şcolar precedent.  
 Rezultatele obţinute de elevii şi profesorii Şcolii în activitatea de instruire, oglindite prin 
prestaţia interpreţilor şi a formaţiilor artistice au fost şi ele deosebite. În afară de formaţiile de elită 
ale Şcolii – Ansamblul folcloric „Maria Lătăreţu”, Grupul „Măriile Gorjului”, Grupul bărbătesc „Ca 
la Gorj”, Grupul de fluieraşi şi naişti „Jiana”, Ansamblurile de datini şi obiceiuri „Roua” din Cloşani 
şi „Tisa” din Tismana, toate apreciate şi recunoscute în plan naţional -, pe lângă secţiile externe mai 
funcţionează încă 8 ansambluri folclorice şi de obiceiuri, 7 formaţii vocale, instrumentale sau mixte 
de muzică populară, 9 formaţii de dansuri, o formaţie de teatru folcloric, 6 formaţii şi grupuri de 
muzică uşoară şi folk, 4 formaţii de balet şi dans modern. Interpreţii individuali care au reprezentat 
instituţia au obţinut 11 premii naţionale şi 37 de premii în confruntările judeţene. 
 Fără a exagera câtuşi de puţin, putem afirma că, mai ales în mediul rural din Gorj, activitatea 
cultural artistică se realizează în covârşitoare majoritate prin aportul implicit, direct sau indirect, al 
Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu. 
 Rezultă din cele afirmate până acum rolul de actant cultural de prim rang al instituţiei 
noastre. Întradevăr, dacă parcurgem Agenda culturală a judeţului Gorj pentru anul 2006, realizăm că 
nu mai puţin de 69 de manifestări culturale organizate anul trecut urmau să aibă drept 
organizator/coorganizator Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu. Din păcate, observând în a doua 
jumătate a anului că la toate manifestările la care ne implicasem contribuţia noastră financiară, de 
cele mai multe ori substanţială, fusese posibilă doar din fonduri extrabugetare (aceasta în lipsa 
oricărei subvenţii ad hoc!), am fost siliţi, cu părere de rău, să declinăm participarea la unele dintre 
manifestări. Aşa se face că, în Agenda culturală pe anul 2007, prezenţa noastră este mult mai redusă. 
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Este un lucru regretabil şi dureros pentru noi, cu atât mai mult cu cât unele dintre manifestări 
fuseseră iniţiate chiar de noi înşine! Din păcate asistăm în ultima vreme la o exacerbare cu nimic 
justificată a orgoliilor personale şi instituţionale din Cultura gorjeană. 
 Ca instituţie de spectacole, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a adus vieţii culturale 
gorjene două formaţii menite să umple absenţa unor segmente importante din trebuinţele culturale 
ale oricărei comunităţi care se respectă – teatrul de păpuşi şi muzica cultă. Anul la care ne referim a 
marcat primele stagiuni permanente organizate la Gorj în cele două domenii enumerate. Prestaţia 
artistică realizată pe parcursul primei stagiuni de existenţă a Trupei de păpuşari „Pinocchio” şi a 
Orchestrei de cameră „Lyra Gorjului” a fost una apreciată unanim de specialişti, de mass-media şi 
de marele public. Rezultatele economice, respectiv aportul lor la realizarea planului de venituri a 
fost şi el unul încurajator, cele două formaţii asigurând, împreună cu rodul activităţii de prestări 
servicii realizate de Ansamblul folcloric „Maria Lătăreţu”, aproape jumătate din resursele noastre 
extrabugetare. 
 Pentru acest an sunt deja create toate premizele perfecţionării activităţii artistice, dar şi cele 
vizând eficientizarea acesteia. 
 Pentru că tot am ajuns la politica surselor extrabugetare, trebuie să arătăm că soluţiile 
preconizate în strategia managerială în ce priveşte obţinerea de venituri sporite, care să completeze 
alocaţiile bugetare, şi-au dovedit pe deplin eficacitatea. 
 Pe parcursul anului 2006 Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a trebuit să-şi majoreze de trei 
ori din proprie iniţiativă planul de autofinanţare, ajungându-se la finele anului aproape la dublarea 
acestuia, în comparaţie cu suma stabilită iniţial. Hotărârea asumată nu a fost una arbitrară, 
„pompierească”, ci singura soluţie găsită la acea oră pentru echilibrarea bugetului. Altfel, din cauza 
faptului că alocaţia bugetară acoperea doar salariile şi o mică parte din cheltuielile funcţionale, 
instituţia ar fi intrat în incapacitate de plată. Sumele substanţiale aduse din taxe şi prestări servicii au 
permis nu numai decontarea integrală a tuturor cheltuielilor funcţionale, ci şi achiziţionarea mai 
multor mijloace fixe: Autoturism Dacia Logan Breack (în leasing), Sistem amplificare performant, 
aparatură electronică şi informatică pentru studioul audio-video de înregistrări document, 
instrumente muzicale, două LAPTOP-uri etc. Pentru obţinerea acestor rezultate întregul colectiv a 
depus eforturi considerabile, muncind de multe ori până la epuizare. Este de datoria noastră să 
semnalăm plenului Consiliului Judeţean sentimentul cert de frustrare resimţit de toţi salariaţii în faţa 
evidentei duble măsuri cu care se decid alocaţiile bugetare pentru diversele instituţii din subordinea 
respectivului organism. 
 Din păcate, credem că şi în 2007 va trebui să aplicăm tactica epuizantă a goanei după 
venituri, câtă vreme este în continuare necesară achiziţionarea de instrumente muzicale, costume 
populare (la acest capitol dotarea noastră este dezastruoasă!), aparatură suplimentară pentru studioul 
audio-video. 
 În privinţa patrimoniului instituţiei, în anul 2006 acesta a fost nu doar eficient gospodărit, 
ci, după cum s-a văzut din paragrafele de mai sus, a fost şi sensibil îmbogăţit. Singura neîmplinire în 
activitatea noastră din 2006 ţine de insuficienţa spaţiului pentru activităţile de instruire, dar şi de 
starea deplorabilă în care se găseşte incinta Teatrului de vară, faţada clădirii principale, ca şi 
podeaua scenei şi a sălii de balet. Promisiunile de reabilitare a faţadei şi a incintei cu bănci, ca şi de 
punere la dispoziţia noastră a încăperilor din corpul de la intrare, făcute de conducerea Primăriei 
târgujiene de aproape doi ani, nu au fost onorate, astfel că singura speranţă rămâne în munca noastră 
şi, mai ales, în înţelegerea forului nostru tutelar, care va realiza poate odată şi odată că o instituţie 
publică de instruire pe linia tradiţiilor, o şcoală, adică, nu poate fi taxată la nesfârşit ca o fabrică de 
făcut bani, fie şi din piatră seacă. 
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MUZEUL JUDEŢEAN GORJ „ALEXANDRU ŞREFULESCU” 

 
              În anul 2006 salariaţii Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” au desfăşurat 
activităţile propuse în programele aprobate de Consiliul Judeţean Gorj în anul anterior, acestea 
având drept scop realizarea atribuţiilor specifice instituţiei noastre: cultural - educativă, de cercetare, 
de conservare-restaurare, de îmbogăţire a patrimoniului muzeal, de îndeplinire a planului de venituri 
şi de încadrare în cheltuieli etc. 
              În domeniul cultural-educativ muzeografii instituţiei noastre, în colaborare şi cu alte 
instituţii din judeţ sau din ţară, au realizat activităţile programate şi alte câteva în plus, multe din 
acestea având  impactul scontat în atragerea unui număr cât mai mare de tineri (elevi, studenţi, 
militari) la simpozioane ori expoziţii tematice. În acest scop s-a încercat şi în multe cazuri s-a reuşit 
atragerea (mai ales a elevilor de gimnaziu şi liceu), la vizitarea expoziţiilor permanente sau 
temporare ale instituţiei noastre ( la secţiile de istorie, artă, etnografie sau casele memoriale), prin 
abonamente sau realizarea unor parteneriate cu şcolile gimnaziale şi liceele din municipiul Târgu Jiu 
şi din judeţ. 
               În acest sens amintim evocările istorice privind pe Ecaterina Teodoroiu şi Tudor 
Vladimirescu, ori simpozionul dedicat aniversării a 147 de ani de la Unirea Principatelor Române 
(în luna ianuarie), complexul de manifestări cultural-ştiinţifice şi artistice (expoziţii temporare, 
simpozioane şi lansări de carte) organizat în cadrul „Brâncuşiana 2006” (în lunile februarie şi 
martie), simpozionul „150 de ani de la naşterea istoricului gorjean şi fondatorul Muzeului Gorjului” 
– 24 martie, simpozionul dedicat zilei internaţionale a rromilor (6 aprilie), sau cel dedicat Zilei 
Europei, Zilei Independenţei României şi Zilei Victoriei împotriva fascismului (9 mai). În cadrul 
aniversării a 600 de ani de atestare documentară a oraşului Târgu Jiu şi a zilelor municipiului. În 
perioada 1-4 iunie s-au desfăşurat la sediul muzeului sau în diferite alte locaţii din municipiu, un 
complex de manifestări culturale (simpozioane, expoziţii, lansări de carte), dedicate acestui 
eveniment. La sediul instituţiei noastre s-a vernisat o expoziţie foto-documentară şi s-a organizat o 
sesiune ştiinţifică de comunicări, în cadrul celei de a XXI-a ediţie a simpozionului „Gorjul- vatră de 
istorie românească”.     
               O importanţă deosebită s-a acordat aniversării a 600 de ani de la prima atestare 
documentară a oraşului Târgu Jiu, manifestare care s-a derulat în două etape - în iunie (cu prilejul 
zilelor oraşului) şi în 23 noiembrie când s-a organizat o sesiune ştiinţifică de comunicări şi s-au 
lansat două cărţi: revista Muzeului Judeţean Gorj - „Litua” nr.11 şi albumul „Târgu Jiu- istorie în 
documente” având ca autori pe Vasile Marinoiu şi Dan Neguleasa.  
                Pe plan naţional muzeografii instituţiei noastre au participat la sesiunea naţională de 
rapoarte arheologice de la Constanţa, din perioada 1-3 iunie, la  sesiunea ştiinţifică a Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Romane de la Deva din 14-15 iunie, precum şi la simpozionul internaţional 
dedicat aniversării a 1900 de ani de la cucerirea Daciei de către romani, organizat la Drobeta Turnu- 
Severin în perioada 16-18 iunie şi intitulat „Dacia în contextul provinciilor romane dunărene”, 
sesiunea ştiinţifică de comunicări dedicată aniversării a 70 de ani de la organizarea Muzeului Satului 
din Bucureşti.  
 Tot în această perioadă instituţia noastră a colaborat la organizarea unor expoziţii tematice: 
etnografie - „Lada de zestre” la Craiova împreună cu Muzeul Olteniei, Muzeul Judeţean Vâlcea, 
Muzeul Judeţean Olt şi Muzeul Regiunii Porţilor de Fier de la Drobeta Turnu-Severin – în perioada 
16 martie-16 aprilie; istorie - „185 de ani de la revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu” la 
Târgovişte în colaborare cu Muzeul Naţional Curtea Domnească din aceeaşi localitate (26 mai); 
„Oltenia Romană” organizat în colaborare cu Muzeul Regiunii Porţilor de Fier de la Drobeta Turnu-
Severin, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul Judeţean Vâlcea, Muzeul Judeţean Olt şi Muzeul de 
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Arhelogie şi etnografie de la Corabia în cadrul manifestărilor simpozionului internaţional „Dacia în 
contextul provinciilor romane dunărene” de la Drobeta Turnu-Severin din 16 – 18 iunie; artă 
plastică - „130 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi” în cadrul manifestărilor „Brâncuşiana 
2006” (16 martie) în colaborare cu Centrul de Cultură şi Artă „Constantin Brâncuşi” din  Târgu Jiu, 
precum şi expoziţia personală de pictură organizată de artistul Laurenţiu Mănăstireanu (29 iunie- 29 
iulie). În lunile iulie- august a fost vernisată la Muzeul Judeţean Gorj expoziţia retrospectivă de artă 
plastică, Ion Popescu-Negreni, iar în zilele de 8-10 septembrie am participat la simpozionul 
„Sighetul Marmaţiei 680 de ani de istorie”, participanţi muzeografii Ion Catană şi dr. Vasile 
Marinoiu. 
                În perioada 10 –12 decembrie muzeografi de la instituţia noastră au participat la Sesiunea 
Naţională „Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional” desfăşurată la Slatina. În această 
perioadă s-au desfăşurat şi simpozioane dedicate zilei naţionale a României, revoluţiei din 
decembrie 1989 şi tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă.     
                 În ceea ce priveşte domeniul cercetării, muzeografii instituţiei noastre au realizat atât 
studii documentare, de arhivă ori memorialistice cu privire la evenimente importante din istoria 
Gorjului sau al personalităţilor gorjene. Multe din aceste studii s-au repercutat în reorganizarea 
expoziţiei permanente a Muzeului Judeţean Gorj cât şi în organizarea unor expoziţii temporare. O 
atenţie deosebită s-a dat şi în acest an cercetării arheologice, cercetare care a început la începutul 
lunii iunie în castrul şi aşezarea civilă romană de la Bumbeşti Jiu, în cele două puncte –„Gară” şi 
„Vârtop” (dr Vasile Marinoiu şi dr. Dumitru Hortopan). La sfârşitul lunii iunie  au început 
cercetările pe şantierele de epoca bronzului şi de epocă medievală de la Ceplea, comuna Plopşor (dr. 
Gh. Calotoiu şi drd. Mădălina Mărgineanu), cele preventive de la Socu-Bărbăteşti (Gh. Calotoiu, D. 
Hortopan şi V. Marinoiu) precum şi cercetările sistematice în necropola şi villa rustica de la 
Ciocadia, comuna Bengeşti-Ciocadia, în lunile august-octombrie (dr. Vasile Marinoiu şi dr. Dumitru 
Hortopan). 

În vederea valorificării acestor cercetări, anul acesta s-a editat numărul 11 al revistei de studii 
şi cercetări „Litua”, care din lipsă de fonduri nu a putut fi tipărită în anul 2005. 
            În domeniul conservării-restaurării patrimoniului muzeal, în această perioadă s-a finalizat 
refacerea împrejmuirii de la casa memorială „Tudor Vladimirescu” de la Vladimir, faţada 
împrejmuirii casei memoriale „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu şi s-a refacut împrejmuirea unei 
gospodării din cadrul Muzeului Ahitecturii Populare de la Curtişoara, precum şi refacerea unui 
parapet de protecţie la peştera Polovragi.  

Laboratorul de restaurare-conservare al instituţiei noastre a restaurat  peste 220 de obiecte 
mobile în domeniul ceramicii, textilelor şi metalelor, multe din acestea provenind din descoperiri 
arheologice. 

În ceea ce priveşte restaurarea clădirii secţiei de istorie a Muzeului Judeţean Gorj, aceasta a 
început în luna august.  Până la sfârşitul anului s-a refăcut încălzirea centrală, s-a executat 
termoizolarea podului şi ignifugarea acestuia şi s-au înlocuit ferestrele de pe latura sudică cu unele 
noi cu lemn stratificat şi termopan. 

Îmbogăţirea patrimoniului muzeal s-a realizat doar ca urmare a cercetărilor arheologice sau 
documentare din teren şi într-o măsură mai mică din donaţii. În anul 2006 au fost înregistrate 323 de 
obiecte (130 de arheologie, 11 de artă plastică, 6 de naturale, 10 de etnografie şi 166 de istorie). 
Lipsa fondurilor financiare în vederea achiziţionării de obiecte muzeale a dus, ca şi în anii anteriori, 
la pierderea unor piese de valoare ce au fost achiziţionate de diferite persoane (mai ales aşa-zişi 
colecţionari).  

Referitor la bilanţul financiar pe anul 2006, în bugetul de cheltuieli au fost aprobate credite 
în valoare de 1.109.216 lei, din care subvenţii în valoare de 1.060.000 lei şi venituri proprii 49.216 
lei -  taxe de vizitare, săpături preventive pentru eliberarea terenului de sarcină arheologică (Ceplea-
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Plopşoru şi Socu-Bărbăteşti),vânzări de publicaţii, închirieri sală etc. (faţă de 55.000 cât era 
programat, nerealizarea datorându-se faptului că din luna august secţia de istorie a intrat în reparaţie 
capitală). Faţă de ceea ce era programat s-a realizat suma de 1.109.216 lei, din care cheltuieli de 
personal  834.128  lei şi 275.088 lei cheltuieli materiale . 

Numărul vizitatorilor s-a ridicat la peste 48.600 (mai mulţi cu 4.100 faţă de anul anterior), 
din care cu plată  26.700. Cei mai mulţi vizitatori au fost înregistraţi la peştera Polovragi, casa 
memorială „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa,  Muzeul de artă, Muzeul de istorie, Muzeul 
arhitecturii populare de la Curtişoara, casa memorială Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu, casa 
memorială Tudor Vladimirescu din Vladimir. Tot în acest an a intrat în circuitul de vizitare şi 
expoziţia permanentă „Portul popular  din Gorj”, organizată la Casa Cartienilor din satul Cartiu, 
comuna Turcineşti. 

În acest an am intensificat şi acţiunile de parteneriat cu diferite instituţii din judeţ (mai ales 
cele şcolare), dar şi prelungirea programului de vizitare (de la ora 9 la 19), mai ales vara, la muzeele 
şi casele memoriale la care s-a observat că sunt solicitări şi după orele de program normal.  
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SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT GORJ 

 
In conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate al 

Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj îl constituie participarea la acţiunile de prevenire a 
accidentelor în munţi, amenajarea şi întreţinerea traseelor turistice montane, patrularea preventivă în 
zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate ridicat şi în staţiunile montane de 
practicare intensivă a sporturilor de iarnă, deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea 
accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la prima 
unitate medicala de specialitate.  

Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele cu mare afluenţă turistică, 
astfel : 

- în zona munţilor Cerna, Mehedinţi, Godeanu s-au efectuat peste 120 de zile/om în 
următoarele perimetre de interes turistic: Cloşani, lac Valea Mare, Izvoarele Cernei, 
Cerna Sat, Motru Sec, pe creasta munţilor Godeanu, pe traseele turistice pedestre din 
munţii Mehedinţi şi în munţii Godeanu ;  

- în zona munţilor Vâlcan s-au efectuat peste 180 de zile/om în următoarele perimetre de 
interes turistic: Lainici, Şuşiţa, Cheile Sododolului, Valea Bâlta, Vâja, Tismana, Valea şi 
Plaiul Pocruia, zona de alpinism Cheile Sohodolului, perimetrele speologice Runcu, 
Tismana, Pocruia  şi pe cele 8 trasee turistice pedestre. 

- în zona munţilor Parâng s-au efectuat 110 de zile/om în următoarele perimetre de interes 
turistic : Cheile Olteţului, Cheile Galbenului, zona de campare alpină Gâlcescu, Lainici, 
perimetru speologic Polovragi – Baia de Fier, zonele de alpinism Polovragi şi Baia de 
Fier şi pe cele 10 trasee turistice pedestre de creastă şi adiacente. 

Aceste activităţi s-au organizat la fiecare sfârşit de săptămână  
şi permanent pe perioada vacanţelor şcolare, în cel puţin două locaţii 
diferite, reuşindu-se astfel asigurarea unui grad de răspundere la 
acţiuni de 100%.  

În cursul anului 2006 s-a realizat un număr de peste 600 zile 
patrulare/om, asistenţa la punctul sanitar al Bazei de Intervenţie 
Salvamont de la Rânca fiind asigurată în regim de permanenţă cu 1 -
10 salvatori, în funcţie de sezon şi afluxul de turişti din zonă. 

În vederea pregătirii specifice a salvatorilor montani s-a 
asigurat  participarea la şcolile naţionale de pregătire salvamont şi s-a  organizat  lunar câte o acţiune 
de pregătire centralizată şi omogenizare  a salvatorilor angajaţi şi voluntari, precum şi de atragere şi 
formare de noi salvatori candidaţi . 

În anul 2006 un număr de 16 salvatori din cadrul S.P.J. Salvamont Gorj au susţinut şi 
promovat examenele de atestare sau reatestare în meseria de salvator montan .  

Pe lângă acestea, Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj s-a  implicat în activitatea de 
repunere în valoare, dezvoltare şi promovare a potenţialului turistic al 
judeţului Gorj, având membri în grupurile de lucru organizate la nivel 

judeţean şi regional, pentru întocmirea planului 
de dezvoltare socială şi economică a judeţului şi 
regiunii, precum şi un membru în Comisia 
Naţională a Muntelui. 

_____________________________________________________________________________ 

Astfel, cele 6 programe turistice 
concepute de noi pe specificul judeţului 
Gorj : «Acasă la Brâncuşi», «Mânăstirile 
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Gorjului», «Peşterile Gorjului», «Rânca Superschi», «Gorj Ecoturism» şi «România - Gorj –
Adventure» , au stat la baza realizării paginii web www.gorj-turism.ro (adresă alternativă www.gorj-
turism.eu ) şi a pliantului « Gorj – Turism », cu care am participat la Târgurile Naţional şi 
Internaţional de Turism al României din aprilie şi octombrie 2006. De menţionat că participarea la 
aceste târguri a fost gratuită, toate cheltuielile necesare închirierii standurilor şi a amenajărilor 
specifice, circa 120 milioane lei, fiind suportate de către Autoritatea Naţională pentru Turism în 
urma câştigării de către Serviciul Salvamont Gorj a unui concurs de cereri de finanţare. 

Baza de date a Centrului de Informaţii Turistice s-a reactualizat în permanenţă şi a fost pusă 
la dispoziţia tuturor turiştilor interesaţi,  încercându-se promovarea acesteia prin toate mijloacele: 
presă, internet, târguri turism, materiale promoţionale etc. 

Baza de Intervenţie Salvamont de la Rânca a beneficiat în anul 2006 de fonduri pentru 
continuarea lucrărilor de construcţii, a amenajărilor exterioare şi a căilor de acces, a finalizării 
amenajărilor interioare, fapt ce a permis efectuarea recepţiei finale a clădirii şi preluarea acesteia de 
la constructor.  

Datorită restricţiilor legislative nu s-a reuşit achiziţionarea unei noi maşini de teren, cele 
două maşini de teren din dotare având , una - norma de casare depăşită cu 4 ani , iar cea de-a doua - 
îndeplinind acest termen în cursul anului 2006.  

Problemele deosebite apărute în folosirea lor, lipsa pieselor de schimb şi a service-urilor auto 
autorizate ARO în judeţul Gorj, au făcut ca acestea să fie inutilizabile mari perioade de timp, 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii fiind posibilă prin folosirea autoturismelor proprietate 
personală a membrilor şi simpatizanţilor salvamont.    

In rest, dotarea echipelor de salvatori a fost  corespunzătoare  intervenţiei în orice tip de 
accident montan . 

Starea marcajelor şi a traseelor turistice este bună, traseele au fost verificate la ieşirea din 
iarnă, au fost refăcute potecile, podeţele şi marcajele, toate traseele beneficiind de săgeţi indicatoare. 
De asemenea, zonele expuse pericolului formării de avalanşe au fost semnalizate şi marcate 
corespunzător cu panouri de avertizare. 

In anul 2006, în zona montană a judeţului Gorj s-a răspuns la un număr de 136 de solicitări, 
majoritatea accidente pe pârtia de schi (88), alte cazuri asistate la punctul sanitar Rânca (24), restul 
accidente specifice perioadei de vară, înregistrându-se un singur accidentat mortal într-un  accident 

din activităţi forestiere.  
În colaborare cu instituţiile de învăţământ din judeţ au fost 

organizate acţiuni de educaţie montană, ecologică şi de prim ajutor în 
rândul copiilor şi tinerilor, asigurându-se  şi asistenţă de specialitate pe 
perioada desfăşurării acţiunilor şcolare organizate în zona montană. 

Pentru promovarea potenţialului turistic/sportiv şi de agrement al 
zonei montane a fost acordat sprijin instituţiilor organizatoare la 
întocmirea documentaţiilor tehnice necesare aprobării, organizării şi 

desfăşurării de acţiuni sportive. În anul 2006 s-a organizat o competiţie de  automobilism /viteză pe 
traseu montan (două etape de CN),  o finală CN şi Cupa României 
la alpinism şi escaladă, finala CN de zbor liber /parapanta şi 
deltaplan, un concurs de turism montan şi patru competiţii locale 
de schi alpin . 

Pentru anul 2007 se va acorda o atenţie deosebită finalizării 
lucrărilor de amenajări exterioare şi sistematizarea pe verticală la 
Baza de Intervenţie Salvamont de la Rânca, continuarea dotării 
corespunzătoare a acesteia precum şi darea în folosinţă a punctului 
de informare turistică. 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                               85 

http://www.gorj-turism.ro/
http://www.gorj-turism.eu/
http://www.gorj-turism.eu/


Consiliul Judeţean Gorj                                                                                                              Raportul Preşedintelui 2006 

Pe plan naţional, în funcţie de priorităţile activităţii, se va asigura participarea la acţiunile de 
pregătire/perfecţionare şi testare/autorizare a salvatorilor alpini, iar pe plan internaţional se va 
continua colaborarea cu partenerii tradiţionali ai echipei şi se va încerca, în limita bugetului, 
participarea la acţiunile internaţionale la care o să fim invitaţi. 

De asemenea, se va  realiza şi pagina WEB a Serviciului Salvamont Gorj, se va actualiza  cu  
datele necesare pagina WEB a Consiliului Judeţean şi se vor sprijini consiliile locale cu informaţii şi 
fotografii în realizarea de materiale informativ turistice. 

Ne propunem să realizăm o serie de materiale promoţionale, afişe şi pliante cu care vom 
participa cu un stand reprezentativ pentru judeţul Gorj la ediţiile de vară şi toamnă ale Târgului 
Naţional de Turism 2007.  

În concluzie, considerăm ca anul 2006 a fost un an bun pentru activitatea Salvamont la 
nivelul judeţului Gorj, an în care s-a reuşit să se facă faţă tuturor solicitărilor şi, mai ales, să se 
cristalizeze un nucleu puternic de salvatori profesionişti  şi voluntari care să poată menţine mereu 
activitatea de salvare montană la un nivel foarte bun. 
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CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA 

ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE GORJ 

 

Activitatea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, 
desfăşurată în anul 2006, a fost orientată spre îndeplinirea atribuţiunilor ce revin instituţiei în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

A fost editată Agenda culturală proprie, iar activitatea pe 2006 a Centrului s-a desfăşurat în 
funcţie de domeniile ce constituie obiectul de specialitate a instituţiei: metodologie, conservarea şi 
promovarea culturii tradiţionale, educaţia permanentă, creaţia artistică contemporană. 

1. Oportunităţi şi disfuncţionalităţi 
În activitatea desfăşurată de la începutul anului şi până în prezent, CJCPCT a beneficiat 

de câteva  oportunităţi care au determinat o bună dinamică a proiectelor şi programelor 
culturale desfăşurate, în număr de 98, faţă de 92 asumate prin Contract. 

Activitatea CJCPCT Gorj şi a aşezămintelor culturale din teritoriu a fost promovată în 
presa scrisă şi vorbită locală, regională, naţională şi internaţională (Serbia, Franţa, Germania) 
în peste 200 de materiale jurnalistice, faţă de 100 previzionate la începutul anului; 

S-a realizat, în acelaşi timp, un număr de 34 contracte de parteneriat (faţă de 25 asumate) 
cu instituţii judeţene şi aşezăminte culturale locale, uniuni de creaţie, organisme mass-media 
(Gorjeanul, Impact în Gorj, Antena 1 Tg-Jiu); 

În aceeaşi perioadă au existat însă şi disfuncţionalităţi în activitatea instituţiei datorate 
unui deficit de comunicare şi consiliere la nivelul unor aşezăminte din teritoriu, ceea ce a avut 
drept consecinţe următoarele: 

- o activitate slabă sau ocazională în localităţi precum: Drăguţeşti, Turcineşti, Aninoasa, 
Bălăneşti, Berleşti, Bâlteni, Căpreni, Câlnic, Cruşeţ, Dăneşti, Fărcăşeşti, Glogova, Licurici, 
Mătăsari, Plopşoru, Prigoria, Roşia de Amaradia, Schela, Stejari, Urdari, Văgiuleşti, Vladimir; 

- deprecierea activităţii de educaţie permanentă din cauza inexistenţei Universităţilor 
Populare în majoritatea localităţilor judeţului; 

- slaba pregătire managerială a multor dintre directorii aşezămintelor culturale din judeţ.  
  2. Metodologie 
Cu sprijinul Consiliului Judeţean Gorj, la 20 ianuarie 2006 s-a organizat Seminarul 

metodic ,,Casa de cultură/ căminul cultural - strategii culturale comunitare’’. Manifestarea a 
avut ca scopuri: întâlnirea cu directorii de aşezăminte din judeţ; perfecţionarea profesională a 
acestora; oferirea de dischete cu modul de alcătuire a dosarelor pentru accesarea de surse 
financiare de la diverse fonduri naţionale şi europene; lansarea nr. 2 al publicaţiei de 
specialitate ,,Revista Jiului de Sus’’ şi a revistei de cultură ,,Portal Măiastra’’ - ambele editate 
de Centru. 

3. Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale 
- în anul 2006 s-a derulat prima parte a programului judeţean ,,Conservarea şi promovarea 

culturii tradiţionale gorjeneşti’’, prin care s-au constituit 12 colecţii muzeale pe Valea 
Gilortului şi s-au finalizat şi tipărit 5 noi monografii ale localităţilor; 

- s-a acordat sprijin de specialitate pentru înfiinţarea Muzeului ,,Maria Lătăreţu’’ de la 
Bălceşti; 

- s-a desfăşurat ediţia I a Taberei de cercetare etnofolclorică ,,C-tin Brăiloiu", prima din 
istoria Gorjului, în zona Săcelu, Muşeteşti, Crasna, Bengeşti-Ciocadia; s-au înregistrat 17 
meşteri populari şi 12 creatori diverşi; 
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- s-a organizat şi desfăşurat primul Studiu sociologic în zona de mai sus, 40 de repondenţi 
din categorii de vârstă şi socio-profesionale diverse, având ca subiect modul de receptare de 
către comunitatea locală a instituţiilor culturale locale; 

- s-a desfăşurat ediţia a II-a a Târgului meşterilor populari din România; 60 de participanţi 
din toată ţara; pentru prima dată, Gorjul a participat cu două standuri proprii: cel al CJCPCT 
Gorj şi cel al Şcolii pop. de artă; 

- s-a organizat şi desfăşurat prima ediţie a Festivalului lăutarilor gorjeni ,,Gena Bârsan’’ 
la Tg-Cărbuneşti; pentru prima dată în istoria Gorjului au participat 12 tarafuri tradiţionale şi 
peste 20 de interpreţi individuali; 

- s-a organizat pentru prima dată în istoria culturală a Gorjului ediţia I a Coralei 
Târgujiene; 8 formaţii corale participante; s-au pus bazele revigorării mişcării corale gorjene; 

- s-a organizat prima ediţie a Concursului judeţean de publicistică pentru tineret ,,Dumitru 
Micu Popescu’’, Novaci; 

- s-a organizat pentru prima dată Tabăra de fotografie şi film GORJFEST, în care 4 artişti 
fotografi şi 3 creatori de film documentar au realizat, în decursul unei săptămâni, peste 4000 
imagini ale Târgu-Jiului aflat în anul 600 al primei sale atestări documentare; 

- pentru prima dată de la instituire - produsă în urmă cu 25 ani - Festivalul naţional de 
literatură ,,Tudor Arghezi’’ a avut şi participare internaţională; 

- pentru prima dată în cadrul Festivalului naţional de umor ,,Ion Cănăvoiu’’ s-a organizat 
un Salon naţional de caricatură, la care au participat 7 mari caricaturişti români; 

- s-au organizat festivaluri (folclorice, literare, de umor etc.) ori simpozioane de profil la 
Novaci, Baia de Fier, Polovragi, Drăgoteşti, Tismana, Runcu, Hurezani, Bustuchin, Godineşti, 
Tg-Cărbuneşti, Motru, Turceni, Stăneşti, Runcu, Alimpeşti, Băleşti, Negomir, Arcani, 
Peştişani, Padeş, Rovinari, Bumbeşti-Jiu etc.;  

- s-a organizat, după 6 ani de întrerupere, Festivalul Cântecului popular românesc ,,Maria 
Lătăreţu’’; au participat peste 75 concurenţi şi pentru prima dată în istoria Festivalului unul 
dintre spectacolele de gală a fost susţinut de tarafuri tradiţionale din Gorj; 

- s-au organizat expoziţii de artă fotografică la Bucureşti, Severin, Timişoara, Tulcea, 
Franţa (Teodor Dădălău) şi de artă populară în Franţa, Portugalia şi Germania (Pompiliu 
Ciolacu); 

- a avut loc cea de a II-a ediţie a Cursurilor de dans popular gorjenesc, organizate în 
parteneriat cu Fundaţia culturală ,,Doina’’ din Rotterdam, Olanda; au participat 40 cursanţi din 
Olanda, Belgia, Germania, Israel, Franţa etc.; 

- s-a organizat prima ediţie a ,,Paradei lui Moş Crăciun’’ (în parteneriat cu postul TV 
Antena 1 Tg-Jiu) - manifestare ce a permis amplificarea imaginii unor instituţii culturale şi a 
unor formaţii artistice de obiceiuri;   

- s-au trimis 7 interpreţi şi creatori diverşi şi 2 ansambluri folclorice la diverse festivaluri 
din ţară; 

4.Educaţia permanentă s-a realizat, sintetic, în cadrul celor patru Universităţi populare 
locale din Novaci, Săcelu, Baia de Fier, Motru. 

Domeniu nou, apărut ca obiect de activitate a Centrului, educaţia permanentă nu a 
cunoscut revirimentul aşteptat, mai mult, o parte dintre Universităţile populare rurale şi urbane 
au dispărut de la nivelul căminelor culturale şi al caselor de cultură din teritoriu.  

Motivaţiile sunt multiple, unele fiind legate de faptul că taxele pe care organizatorii 
acestui gen de activitate trebuie să le plătească pentru autorizarea instituţiei precum şi a 
cursurilor şi cercurilor vocaţionale sunt, de cele mai multe ori, cu mult peste posibilităţile reale 
ale prezumptivilor organizatori. 

5. Creaţia contemporană 
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Întrucât stimularea creaţiei contemporane reprezintă un factor decisiv în permanentizarea 
activităţii artistice, în anul 2006 Centrul a acordat atenţia necesară acestui gen de preocupări, 
acoperind domeniile: 

* Literatură: Festivalul naţional de literatură ,,Tudor Arghezi’’ Tg-Cărbuneşti; Atelierul 
naţional de poezie ,,Serile la Brădiceni’’ - Peştişani (co-organizator), Zilele culturii scrise în 
Gorj (Peştişani, Tismana, Mătăsari, Rovinari, Ţicleni), Eminescu la Floreşti - Ţânţăreni;  
 * Umor: Festivalul interjudeţean de umor ,,Al. C. Calotescu Neicu’’ Turceni; Festivalul 
naţional de umor ,,Ion Cănăvoiu’’ / Tg-Jiu şi Runcu; 

* Teatru: Festivalul de  teatru ,,Sabin Popescu’’ Novaci; Festivalul de teatru pentru elevi 
,,C. Stanciovici-Brănişteanu’’ Tg-Jiu; 

* Publicistică: Concursul judeţean pentru tineret ,,Dumitru Micu Popescu’’, Novaci; 
* Fotografie artistică şi film documentar: Salonul Artiştilor Fotografi Olteni, Tabăra 

Naţională de Imagini Document GORJFEST - cu participare internaţională. 
6. Editură 
În anul 2006 s-a realizat un număr de 4 cărţi (finanţate de autori sau alte instituţii), 

anume: ,,La nunta marilor ninsori’’ (antologie de poezie) de Ion Cănăvoiu, ‘’Zmeul de hârtie’’ 
(roman istoric al Tg-Jiului) de Ion Cepoi, ‘’Mănăstirea Tismana’’ (colectiv), ‘’Icoana de 
vatră’’ de Pompiliu Ciolacu; 

În regie proprie, Centrul a tipărit ,,Revista Jiului de Sus’’/ nr. 2-3 - publicaţie de 
specialitate a aşezămintelor din teritoriu, permanentizând astfel relaţia metodologică dintre 
instituţia judeţeană şi aşezămintele culturale din teritoriu, revista de cultură ,,Portal Măiastra’’ 
- în colaborare cu Societatea de Filologie-filiala Gorj, precum şi periodicele ,,Bilete de 
papagal’’ - Tg-Cărbuneşti, ‘’Onoare şi jertfă’’, ‘’Crinul satelor’’ - Stolojani, ‘’Scelata’’ - 
Săcelu şi ,,Hazul’’. 

In acelaşi timp, editura a oferit servicii de specialitate şi aşezămintelor din judeţ, revistele 
ocazionale realizate în teritoriu lucrându-se în laboratoarele instituţiei, fapt ce a generat o 
atmosferă de competiţie culturală, în acest an apărând: Tradiţii teleştene - Teleşti, Vestitorul - 
Stăneşti, Mioriţa novăceană - Novaci, Rădăcini - Baia de Fier, Tradiţii bustuchinene - 
Bustuchin, Isvoade - Bengeşti-Ciocadia, Interfluvii - Dănciuleşti  etc.  

Trebuie să includem în activitatea domeniului şi realizarea în regim propriu a 
programelor, diplomelor, afişelor alb-negru şi color ale principalelor manifestări culturale 
cuprinse în Agenda anuală a judeţului, precum şi pliante ale diverselor expoziţii de gen. 

7. Cercetare şi conservare de date culturale 
În cursul anului 2006 s-a continuat activitatea de stocare electronică a datelor ce au putut 

permite atât realizarea paginii de Internet a instituţiei cât şi nucleul viitoarei Bănci de date şi 
valori culturale tradiţionale a judeţului.  

A fost organizată prima ediţie a Taberei de cercetare etnofolclorică ,,Constantin 
Brăiloiu’’, cea dintâi din istoria culturală a Gorjului, precum şi derularea primului studiu 
sociologic complex având ca obiect modul de receptare de către comunităţile locale a 
aşezămintelor culturale din zonă. 

Domeniul rămâne în continuare în atenţia specialiştilor Centrului, pentru că el reprezintă 
obiectiv fundamental al instituţiei, urmând ca în anul 2007, prin colaborări deja antamate cu 
Centrul Naţional pt. Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Facultatea de Litere a 
Universităţii ,,C-tin Brâncuşi’’, să se realizeze studii aprofundate asupra unor zone sau module 
de cultură tradiţională, activitate ce se va finaliza prin tipărirea acestor cercetări şi introducerea 
lor în circuitul valoric naţional. 

8. Execuţie bugetară 
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Bugetul alocat de Consiliul Judeţean Gorj şi realizat în anul 2006 a fost de 391.000 lei, 
din care: 

- personal: 252.000 lei; 
- manifestări: 82.500 lei; 
- materiale: 31.000 lei; 
- investiţii: 25.500 lei. 
 9. Concluzii şi propuneri 
Analizând piaţa culturală gorjeană, necesităţile culturale ale localităţilor precum şi 

atribuţiile de specialitate revenite CJCPCT - în noul context al aderării României La Uniunea 
Europeană, considerăm că obiectivele principale ce trebuie urmărite în viitor sunt următoarele: 

- continuarea şi profesionalizarea programelor şi proiectelor culturale deja tradiţionale, cu 
mărirea accentului pe necesitatea transformării unora dintre acestea în programe europene; 

- acordarea de sprijin metodic şi logistic directorilor de aşezăminte pentru întocmirea şi 
implementarea de proiecte culturale cu finanţare din fonduri naţionale şi europene; 

- realizarea fişelor culturale pentru toate localităţile judeţului; 
- completarea paginii de Internet a instituţiei cu informaţii necesare definitivării Bănci de 

date şi valori culturale a judeţului; 
- reconsiderarea activităţii de educaţie permanentă şi sensibilizarea aşezămintelor şi a 

administraţiei publice în vederea constituirii de Universităţi populare locale;   
- amplificarea activităţii de cercetare şi conservare a culturii tradiţionale locale şi 

finalizarea acesteia prin studii de gen, expoziţii şi colecţii diverse; 
- organizarea de cursuri de perfecţionare profesională a directorilor de aşezăminte; 
- sensibilizarea autorităţilor publice locale în scopul realizării în continuare de muzee şi 

colecţii muzeale săteşti, precum şi în întocmirea şi editarea de monografii ale localităţilor, de 
pliante şi alte materiale de promovare a imaginii istorice şi culturale a zonei; 

- amplificarea ariei de desfăşurare a Taberei de fotografie-film şi derularea acesteia la 
nivelul unor zone de mare tradiţie culturală ale judeţului - fapt ce ar permite realizarea unei 
Bănci foto-film a localităţilor din areal; 

- înfiinţarea casei de cultură orăşeneşti Ţicleni şi a Centrelor culturale ,,Valea 
Amaradiei‘’- Hurezani şi ,,George Coşbuc’’ - Tismana; 

- înfiinţarea Muzeului Costumului popular gorjenesc - Tismana, a Muzeului ‘’Tudor 
Arghezi’’ - Tg-Cărbuneşti, precum şi a unor muzee locale la Godineşti, Baia de Fier, 
Muşeteşti, Crasna, Albeni, Polovragi, Turceni, Creţeşti, Hurezani şi Drăgoteşti. 
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 DIRECŢIA COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ  

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 
În cursul anului 2006, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi 

serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, constituite în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001, şi-au desfăşurat activitatea stabilită şi reglementată 
de actele normative în vigoare şi dispoziţiile de linie, pentru punerea în legalitate pe linie de stare 
civilă şi evidenţa persoanelor a cetăţenilor care au solicitat acest lucru. 

 
I. Activitatea desfăşurată pe linie de evidenţă a  persoanelor şi ghişeu unic  

De la începutul anului serviciile comunitare locale de evidenţă a persoanelor au fost 
preocupate de diminuarea numărului de restanţieri, eliberarea de acte de identitate, eliberare cărţilor 
de alegător, preluarea actelor în sistem de ghişeu unic şi înregistrarea şi soluţionarea cererilor pe 
linie de stare civilă, astfel: 

- dacă la începutul anului se înregistrau un număr de 5774 persoane nepuse în legalitate 
pe linie de evidenţa persoanelor din anii anteriori, la data de 01.12.2006 numărul acestora s-a redus 
la 2992 persoane; 

- au fost efectuate un număr de 42 acţiuni în teren pentru preluarea documentelor şi 
imaginii aferente, cu această ocazie fiind puse în legalitate un număr de 714 persoane care nu 
solicitaseră eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirării sau la împlinirea vârstei de 14 
ani; 

- au fost luate în evidenţă de la începutul anului un număr de 3108 persoane, populaţia 
activă a judeţului la data de 01.12.2006, fiind de 382148 persoane; 

- au fost soluţionate prin eliberare de cărţi de identitate un număr de 30672 cereri, 
precum şi un număr de 847 cereri de eliberare a cărţilor provizorii de identitate, astfel totalul actelor 
de identitate este la data de 01.12.2006 de 31519; 

- din totalul actelor de identitate emise de serviciile locale un număr de 8072 cărţi  
de identitate au fost eliberate ca urmare a schimbării domiciliului fiind aplicate de 

asemenea, un număr de 2544 vize de reşedinţă; 
- au fost produse odată cu eliberarea cărţii de identitate sau la împlinirea vârstei de 18 

ani, un număr de 29453 cărţi de alegător, o parte din acestea fiind deja distribuite de formaţiunile de 
ordine publică din cadrul poliţiei în baza protocolului privind realizarea sarcinilor comune pentru 
distribuirea cărţilor de alegător, încheiat între I.N.E.P. – C.N.A.B.D.E.P. – I.G.P.R., numărul 
195864, restul fiind returnate, în vederea distribuirii de serviciile publice comunitare locale care 
arondează localitate de domiciliu a titularului cărţii de alegător; 

- actualizarea şi predarea modificărilor aduse listelor electorale permanente , aflate în 
păstrarea primăriilor şi judecătoriilor, s-a efectuat la termenul prevăzut de Legea 373 din 24.09.2004 
privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv la data de 10.03.2005, această 
activitate a făcut obiectul controlului efectuat de către Autoritatea Electorală Permanentă în luna 
iunie a acestui an, la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj; 

- pe parcursul anului 2006 au fost efectuate un număr de 51548 verificări în evidenţele 
proprii din care, pentru M.A.I. 43700, pentru M.Ap.N. - 387, pentru alte ministere – 7353, pentru 
persoane fizice – 67 şi pentru agenţi economici – 41; totodată furnizarea de date s-a efectuat cu 
respectarea prevederilor Legii 677/2001, serviciile comunitare de evidenţă a persoanelor fiind 
notificate la Autoritatea de Supraveghere. 
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- prin atribuţiile ce-i revin, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Gorj a efectuat pe parcursul anului, la termenele stabilite în planificare, un număr de 7 controale la 
serviciile publice comunitare locale, ocazie cu care nu au fost  constatate probleme deosebite, care 
să fi făcut obiectul unor abateri grave, neajunsurile constatate au fost remediate în termenele stabilite 
prin actele de control, responsabilitatea executării sarcinilor trasate revenind şefiilor de servicii; 129 
controale efectuate de lucrătorii serviciilor publice comunitare locale la nivelul instituţiilor de 
protecţie  socială şi spitale; 

- pe linia ghişeului unic, la nivelul celor  5 servicii care preiau acte în acest sistem, au 
fost primite un număr de 4345 cereri de eliberare a paşapoartelor simple, care, după confecţionare de 
serviciile specializate, au fost predate spre înmânare serviciilor publice comunitare locale de 
evidenţă; 

- în cursul anului 2006 au fost date publicităţii, prin media locală, un număr de 72 
anunţuri sau articole privitoare la activitatea de eliberare a actelor de identitate fiind întreprinse şi un 
număr de 85 instruiri pentru prevenirea încălcării legii; 

- la sfârşitul perioadei analizate a fost depistat un urmărit general. 
 

II. Activitatea desfăşurată pe linie de stare civilă 
În baza sarcinilor comune ce revin serviciului de evidenţă a persoanelor şi biroului 

stare civilă au fost avizate un număr de 12 dosare ce au ca obiect rectificare acte stare civilă, au fost 
avizate pozitiv un număr de 33 dosare schimbare nume/prenume pe cale administrativă, au fost 
înaintate spre soluţionare la I.N.E.P. un număr de 165 cereri de transcriere a actelor de stare civilă 
încheiate în străinătate, dintre care 116 dosare de transcriere a actelor de naştere, 44 dosare de 
transcriere a actelor de căsătorie şi 5 dosare de transcriere a actelor de deces încheiate în străinătate; 

La nivelul biroului de stare civilă au fost eliberate un număr de 260 carnete certificate 
naştere, 140 carnete certificate căsătorie, 193 carnete certificate de deces, 16 registre naştere, 14 
registre căsătorie şi 38 registre deces, au fost efectuate instruiri ce au vizat toţi ofiţerii-delegaţi pe                   
linie de stare civilă existenţi la nivelul celor 70 localităţi ale judeţului, s-a participat la 
predarea/primirea activităţii de stare civilă la un număr de 7 localităţi, au fost operate un număr de 
7000 menţiuni pe marginea actelor de stare civilă, a fost acordată o dispensă de vârstă pentru 
încheierea căsătoriei, au fost efectuate un număr de 70 verificări a activităţii de stare civilă la                 
nivelul localităţilor. 
 
III. Pregătirea profesională a personalului din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor 

S-a desfăşurat lunar la datele stabilite cu întreg personalul serviciilor publice comunitare 
de evidenţă (poliţişti şi personal contractual) în conformitate cu Planul tematic transmis de I.N.E.P..  

Lunar, au fost prelucrate dispoziţiile şi instrucţiunile transmise de către I.N.E.P., 
materialele dezbătute fiind predate în copie sau format electronic şi serviciilor comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor. 

Cu toate măsurile întreprinse de lucrătorii serviciilor comunitare de evidenţă a 
persoanelor în vederea prevenirii falsurilor prin substituire de persoană, în cursul lunii martie 2006, 
la nivelul S.P.C.L.E.P. Bumbeşti-Jiu a fost înregistrat un astfel de caz, ce a avut ca finalitate 
eliberarea unei cărţi de identitate prin substituire de persoană şi apoi eliberarea unui paşaport simplu. 
 
IV.Soluţionare petiţiilor şi primirea în audienţă a cetăţenillor 

Atât Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, cât şi serviciile comunitare 
locale de evidenţă au prevăzut şi afişat în locuri special amenajate, program de primire în audienţă a 
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cetăţenilor, iar la nivelul direcţiei există o pagină web, în care sunt cuprinse inclusiv coordonatele de 
contact ale persoanelor cu atribuţii pe această linie. 

De asemenea, petiţiile adresate de cetăţeni sunt soluţionate în mod corespunzător şi în 
termen. 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor şi Serviciilor Publice Locale, în cursul 
anului 2006 i-au fost adresate un număr de 55 petiţii şi 125 de persoane au fost primite în audienţă. 

Tuturor petiţionarilor le-a fost transmis răspuns în termenul prevăzut de lege. 
Pentru anul 2007, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi 

serviciile comunitare locale de evidenţă a persoanelor îşi propun ca nivelul serviciilor prestate 
populaţiei să crească în calitate şi operativitate. 
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CENTRUL PILOT DE READAPTARE, FORMARE ŞI INTEGRARE  

SOCIO-PROFESIONALĂ A PARSOANELOR CU HANDICAP  

TÂRGU-CĂRBUNEŞTI 

 
  În cursul anului 2006, s-au aflat în regim de internat în Centrul-pilot 32 persoane, iar în 
regim de externat 2 persoane. 
 Cele 32 persoane de persoane aflate în stagiul de pregătire au gradul de handicap cuprins 
intre : 

- gradul I (sever) - 4 persoane, cu diagnostice clinice diferite ca: întârziere mintală severă, 
tulburări de comportament, boala L.Down, oligofrenie severă – autism infantil şi debilitate 
mintală severă; 

- gradul II (accentuat) – 23 persoane, de asemenea cu diagnostice clinice diferite, majoritatea 
posedând gradul II accentuat, cu oligofrenie gradul II, sporadic existând la această categorie 
de persoane diagnostic cu crize comiţiale cu tulburări psihice; tot în această categorie avem un 
caz cu boala L.Down; 

- gradul III (mediu) – 5 persoane, dintre care trei cu întârziere mintală uşoară şi două persoane 
cu oligofrenie gradul I. 
Serviciile sociale furnizate acestor persoane în cadrul instituţiei sunt următoarele: 

- cazare în saloane de 2 şi 3 paturi 
- condiţii de igiena generala şi personala 
- trei mese pe zi plus supliment 
- asistenta medicala şi medico-sociala gratuita 
- consiliere psihologica 
- terapie ocupaţionala 
- terapie sociala 
- terapie educaţionala 
- reeducare funcţionala 

Prin intermediul compartimentelor psiho-social şi educativ, medical şi de reeducare 
funcţională, beneficiarii sunt ajutaţi să deprindă o meserie, să poată să realizeze acţiuni obişnuite în 
cadrul vieţii cotidiene şi să-şi folosească, după posibilităţi, capacităţilor existente în structura lor.        
 Compartimentul psiho-social şi educativ se ocupă exclusiv de educaţia specială a 
beneficiarilor, de latura socială cu toate particularităţile sale, implicând pe de o parte modul de 
socializare, iar pe de altă parte dezvoltarea potenţialului existent şi uşurarea adaptării şi integrării în 
muncă, precum şi sfera psihologică care ajută la suprimarea inhibiţiilor, la stabilirea unui echilibru 
afectiv-emoţional, la îndrumarea socio-profesională şi la susţinerea unui moral ascensiv al 
beneficiarilor.  

Comisia de evaluare a întocmit anchete sociale concrete, cu datele necesare stabilirii 
diagnozei sociale, cu rolul de a rezolva cazurile de impas social, reducerea neadaptării în viaţa de 
familie, urmând redarea în familie a anumitor categorii de beneficiari şi reinserţia lor socială. Prin 
demersurile efectuate cu ajutorul autorităţilor (poliţie, primărie), inclusiv vecini, cunoştinţe, s-a 
diminuat numărul de cazuri problemă, în urma acestor vizite creându-se o punte de legătură între 
beneficiari şi familiile lor. 
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 În decursul celor doi ani de formare profesională, un număr de 13 beneficiari ajunşi la vârsta 
maturităţii au avut şansa de a-şi cunoaşte propriile familii. Această conexiune creată între beneficiar 
şi familie le-a insuflat şi le-a trezit sentimentul de speranţă şi de încredere, fiind o motivaţie în plus 
pentru a depăşi greutăţile ivite în viaţa cotidiană.    
 Totodată, avem un număr de trei beneficiari semi-independenţi, angajaţi ca muncitori 
necalificaţi în cadrul centrului şi a căror activitate este permanent supravegheată. În acelaşi timp, 
urmărim şi monitorizăm adaptarea şi reinserţia lor atât în colectivitate, cât şi în comunitate, aceştia 
locuind cu chirie în oraş. Cu ajutorul persoanelor abilitate să le faciliteze adaptarea la mediul 
exterior aceştia sunt acceptaţi, atât în comunitate cât şi de familie, cu care menţin legături frecvente.    
 Compartimentul medical a vegheat la starea de sănătate, la dezvoltarea somatică şi psiho-
motorie a beneficiarilor. Un alt aspect important a constat în supravegherea şi aplicarea 
corespunzătoare a tratamentului medicamentos, concomitent cu verificarea şi buna funcţionare a 
organismului în timpul medicaţiei. Pentru fiecare beneficiar în parte s-a întocmit o foaie de 
observaţie care cuprinde diagnosticul bolii, evoluţia bolii, cât şi administrarea medicamentoasă 
specifică fiecărei boli. 
 S-a acţionat în permanenţă pentru efectuarea prevenţiei primare, adică prevenirea bolilor la 
nivel individual şi al colectivităţii ţinând cont şi de specificul unităţii, precum şi prevenţia specifică 
a unei boli, aşa cum ar fi prevenirea unor boli contagioase prin intermediul vaccinării. În anul 2006 
s-au efectuat vaccinări antigripală şi antidizenterică. 
 S-au efectuat controale medicale periodice, examene de bilanţ, s-a verificat în permanenţă 
respectarea condiţiilor igienico-sanitare, precum şi identificarea şi combaterea factorilor de risc.    
 S-a administrat în permanenţă tratamentul necesar celor trei pacienţi diagnosticaţi cu 
epilepsie.  
 În anul 2006 s-a efectuat tratamentul stomatologic pentru toţi beneficiarii unităţii atât interni 
cât şi externi.  
 Compartimentul de reeducare funcţională are scopul de a veni în întâmpinarea 
beneficiarilor care suferă de diferite afecţiuni ale aparatului neuromioartrokinetic cu riscuri privind 
buna desfăşurare a activităţii cotidiene a acestora.  
 Beneficiarii de asistenţă kinetică prezintă o gamă largă de afecţiuni printre care se numără: 
sechele ale E.C.I., deviaţii şi atitudini vicioase în diferite planuri ale coloanei vertebrale, dificultăţi 
de menţinere a unei posturi sau a unui aliniament corect corporal, dificultăţi de mers sau în abilitatea 
de a executa o serie de gestici obişnuite, tulburări de echilibru. 
 Pentru a se observa menţinerea sau progresul stării funcţionale, adulţii cărora li s-a evidenţiat 
o anumită afecţiune de acest gen au fost supuşi unei evaluări kinetice, cu reevaluări periodice din 6 
în 6 luni. Totodată, în urma acestor evaluări li s-a întocmit un program de asistenţă kinetică 
individualizat care cuprinde obiectivele urmărite, tehnicile şi metodele de abordare specifice 
afecţiunilor aparatului neuromioartrokinetic.    

Toate cele 32 de persoane trebuie să îndeplinească în măsura posibilităţilor lor, aceste norme 
şi reguli impuse de unitate în perioada de pregătire de patru ani. 

Făcând o analiza şi urmărind pas cu pas evoluţia lor în 2006 (prin comparaţie cu anii anteriori 
2004-2005) s-a constatat o îmbunătăţire atât pe plan social cat şi pe planul de formare profesională. 

In acest sens, planul social a fost extins din mai multe puncte de vedere. Personalul abilitat are 
rolul de a informa persoanele aflate în situaţii de risc în ceea ce privesc relaţiile interumane, 
respectarea normelor de convieţuire, a codului de bune maniere (politeţe, stima, respect), formarea 
deprinderilor de comportare civilizata în mijloace de transport, instituţii publice, toate acestea 
contribuind la socializarea acestor persoane. S-au derulat activităţi de petrecere a timpului liber: 
acces la calculator, excursii, plimbări,  serbări etc. 
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Tot acest ansamblu de activităţi a avut un efect benefic, cu rezultate peste măsura aşteptărilor 
specialiştilor.  

Socializarea şi pregătirea pentru viaţa independentă a beneficiarilor 
Beneficiarii sunt permanent stimulaţi în ceea ce priveşte disciplina igienico-sanitară, 

pregătirea pentru viaţa independentă prin posibilitatea relaţionării cu cei din jur, exercitarea practică 
în acţiunile întreprinse, cât şi folosirea corectă a unor obiecte de uz personal, obiecte de 
îmbrăcăminte, formarea unor deprinderi practic-gospodăreşti (ordine, curăţenie, înfrumuseţare a 
spaţiilor înconjurătoare). 

În anul 2006, pentru unii dintre beneficiari, socializarea a început să capete contur, aceştia 
devenind mai responsabili, cu o conduită adecvată şi atrăgătoare în mediul exterior. 

Formarea profesională 
Cel mai important serviciu furnizat de Centrul Pilot se axează pe propedeutica profesionala. 
Formarea profesionala divizata pe anumite sectoare a adus rezultate considerabile la doua 

dintre acesta (bucătărie şi brutărie). Cu sprijinul Direcţiei Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
Gorj, care ne-a acordat posibilitatea de a instrui şi forma beneficiarii conform metodologiei, prin 
parcurgerea cursurilor de pregătire profesionala intr-un interval de 3-4 luni (parte teoretică şi parte 
practică) s-au obţinut certificate de calificare profesionala eliberate de D.M.S.S.F.Gorj. în cele doua 
sectoare, brutărie şi bucătărie, s-au calificat 9, respectiv 8 beneficiari.  

Aceste cursuri de formare profesionala continua sa se desfăşoare şi la alte sectoare, de această 
data fiind vizat sectorul croitorie, în componenta sa aflându-se 5 beneficiari, cu şanse de a fi 
responsabili pentru anumite activităţi, implicit obţinerea de certificate de calificare. 

Dificultăţile întâmpinate în acest caz constau în obţinerea autorizaţiei de la D.M.S.S.F. Gorj 
pentru această meserie. Prin obţinerea de certificate de formare profesionala şi la acest sector, 
beneficiarii se pot bucura de o deschidere pe piaţa muncii, ţinându-se cont de posturile vacante. 

În celelalte sectoare (tâmplăria, carmangeria, microfermă, coafura şi horticultura) activitatea s-
au derulat în condiţii bune, extinzându-se achiziţionarea de materiale în fiecare sector, cu obţinerea 
de venituri satisfăcătoare. 

Profitul unităţii în anul 2006 a fost investit în folosul unităţii, pe suprafaţa de teren 
construindu-se un teren de fotbal, o parcare de maşini, un solar pentru legume. La microfermă a 
crescut efectivul de animale, fiind achiziţionate mai multe vaci cu lapte şi doua scroafe pentru 
reproducţie. În prezent există următorul efectiv de animale: 3 vaci, 5 tineret bovin, 2 tauri 2 scroafe 
de reproducţie, 6 porci, 16 purcei şi 26 găini. 

Magazinul alimentar este aprovizionat cu produse proaspete, tranşate şi preparate la 
carmangerie. în acest sector continua sa se pregătească un singur beneficiar. Faţă de anii 2004-
2005, când a început stagiul de pregătire, în momentul de faţă stăpâneşte foarte bine anumite 
activităţii, şi-a însuşit elementele de orientare ale acţiunii, îndeosebi organizarea şi planificarea în 
condiţiile date. 

In sectorul tâmplărie a crescut numărul comenzilor pe anul 2006, creşterea producţiei 
reflectându-se în veniturile aduse de acest sector. Rămâne în continuare un sector care nu include 
beneficiari, întrucât gradul de complexitate este mare, iar aparatura cu care este dotat atelierul 
depăşeşte capacitatea beneficiarului de a se adapta şi de a se implica profesional. 

Sectorul horticol s-a extins prin construirea de solarii pentru legume, plantarea pomilor 
fructiferi, variaţi în sortimente. Cei 4 beneficiari se implică în activitatea gospodărească, chiar daca 
procesul de învăţare este preponderent mecanic. 

Salonul de coafura îşi desfăşoară în continuare activitatea în condiţii optime, cu un singur 
beneficiar care şi-a însuşit o maniera de lucru eleganta, cu stil, prin aceasta atrăgând clienţii care se 
declară mulţumiţi de modul profesionist de lucru. 
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 Situaţia realizării veniturilor şi cheltuielilor pe ateliere, în anul 2006: 
- total venituri - 303.115,97 lei  
- total cheltuieli - 180.096,51 lei. 

 
 

      
Nr. 
crt. 

Atelier  Venituri  Cheltuieli  

1. Tâmplărie 43.294,70 16.728,30 
2. Carmangerie 58.173,61 46.953,15 
3. Cofetărie 13.655,86 8.508,73 
4. Coafură 1.470,00 463,91 
5. Horticultură 3.360,99 3.261,23 
6. Brutărie Patiserie 46.545,07 21.032,69 
7. Microfermă 18.888,18 3.140,95 
8. Croitorie 26.497,18 8.845,49 
9.  Alte venituri/cheltuieli 91.230,38 71.162,06 

 Total 303.115,97 180.096,51 
 

 
 

Venituri în anul 2006 
 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

1 – tâmplărie 
2 – carmangerie 
3 – coafură 
4 – cofetărie 
5 – horticultură 
6 – brutărie-patiserie 
7 – microfermă 
8 – croitorie 
9 – alte venituri 
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Cheltuieli în anul 2006 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

1 – tâmplărie 
2 – carmangerie 
3 – coafură 
4 – cofetărie 
5 – horticultură 
6 – brutărie-patiserie 
7 – microfermă 
8 – croitorie 
9 – alte cheltuieli 

 
În sectorul croitorie sunt puse la dispoziţie mijloacele pentru formarea profesională în 

procesul tehnologic de confecţionare a diferitelor produse: lenjerii, halate, salopete, costume etc. 
Acest sector şi-a lărgit aria de produse în fiecare an, aducând beneficii consistente unităţii. 

Sector brutărie – patiserie oferă o gamă largă de produse de panificaţie, atât pentru uz intern 
cât şi extern. Produsele realizate se remarcă prin calitate, fapt ce determină un circuit continuu cu 
mediul extern. 
 Sectorul coafură este dotat cu aparatură modernă utilizată atât pentru beneficiarii centrului, 
cât şi pentru persoanele care vin din exterior. 
 Pentru derularea activităţilor din sfera sectorului de horticultură, unitatea dispune de o 
suprafaţă de 3 ha arabil, pe care se desfăşoară activităţi agricole care includ mai multe domenii : 
pomicultură, legumicultură, cultură de plante furajere. 
 Sectorul de carmangerie, prin dotarea cu aparatură modernă, de performanţă şi prin 
respectarea normelor igienico-sanitare, oferă iniţiere, formare şi instruire profesională deosebită.  În 
fiecare an, acest sector de activitate şi-a diversificat produsele din carne, tranşate şi preparate, cu 
certificat de garanţie asigurat, produse ce sunt transferate în magazinul propriu al unităţii pentru 
vânzare. 
 În 2004 şi 2005 sectorul tâmplărie a fost considerat unul din sectoarele cu dezvoltare 
progresivă a nivelului de producţie, crescând cota de investiţii în domeniu. 
 Sectorul zootehnic dispune de condiţii optime pentru creşterea animalelor. În acest sector se 
cresc bovine, porcine şi păsări, urmând ca numărul acestora să crească. Este unul dintre cele mai 
dinamice sectoare ale centrului, cu un volum de muncă mare şi permanent. Produsele obţinute 
asigură suportul de hrană zilnic al beneficiarilor şi se comercializează prin magazinul propriu. 
 Produsele obţinute pe ariile sectoarelor din perimetrul unităţii sunt comercializate prin 
magazinele proprii (magazin alimentar şi cofetărie) cu deschidere spre mediul extern. În cofetărie 
sunt comercializate şi alte produse precum: răcoritoare, cafea, ceai etc.  
 Alte două sectoare prevăzute ca ateliere în sfera de activitate sunt atelierul de legume - fructe 
şi atelierul de brânzeturi, care pun la dispoziţie mijloacele unei formări profesionale în procesul 
tehnologic cu ajutorul aparaturii moderne aflate în dotare. 
 În prezent, în respectivele ateliere nu se desfăşoară activitate. 
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De remarcat este faptul că în 2006, după cum reiese şi din expunerea diagramelor, se 
confirmă dezvoltarea producţiei în anumite sectoare de activitate - brutărie-patiserie, horticultură, 
carmangerie, tâmplărie -, în timp ce celelalte sectoare se menţin pe linie egală cu anii 2004 – 2005.  
 In anul 2006, ca urmare a diversificării activităţii, s-au achiziţionat şi alte mijloace fixe şi 
obiecte de inventar (în valoare de 13.908,21 lei), pentru activitatea extrabugetară: 

- aparat pentru analiza densităţii laptelui (3.384,36 lei), două bovine (2.650 lei) şi două scroafe 
pentru reproducţie (2.044,72 lei) pentru fermă; 

- o freză pentru sectorul de tâmplărie (307,59 lei); 
- un fier de călcat profesional la sectorul croitorie (449,90 lei); 
- un aparat de tuns la sectorul coafură (119,90 lei); 
- un cântar electronic pentru magazin (1196,23 lei); 
- un solar pentru legume (3.155,51 lei; completare la o donaţie belgiană în valoare de 5.220 

lei). 
Conform normelor Uniunii Europene, pentru transportul carcaselor de vită şi porc de la abator 

la sectorul carmangerie a fost necesară montarea unei instalaţii de frig.  
Nu putem încheia prezentarea acestui raport fără a formula, succint, unele propuneri pe anul 

2007. 
- Din cauză că fiecare persoană cu handicap are anumite necesităţi specifice categoriei sale de 

handicap, este foarte importantă, în vederea integrării şi readaptării sale socio- profesionale, 
crearea unor ateliere protejate menite să îi asigure tocmai acele necesităţi care să suplinească 
de fapt handicapul în sine. 

- Achiziţionarea unui mijloc de transport care să ne ofere posibilitatea extinderii numărului de 
beneficiari din mediul extern, cu ajutorul căruia să le poată fi asigurată deplasarea tur-retur. 

- Achiziţionarea unor apartamente (locuinţe protejate) care să le ofere persoanelor cu handicap 
deschidere către semi-autonomie, conform nevoilor individuale de acces. 
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ŞCOALA SPECIALĂ TG-JIU  

 
 Întreaga activitatea desfăşurată de personalul didactic şi nedidactic al şcolii s-a desfăşurat 
ţinând seama de obiectivele stabilite şi realizate prin Programul managerial anual şi semestrial al 
şcolii, la întocmirea căruia s-au avut în vedere prevederile  Programului Managerial al ISJ Gorj, 
orientările şi politica generală a Guvernului şi M.Ed.C. de reformare a învăţământului special şi 
special integrat, fundamentat pe cunoaşterea legislaţiei în domeniu.  
 Asigurarea resurselor umane 

- Încadrarea unităţii cu personal de specialitate realizată 100% 
- Realizarea planului de şcolarizare 100% 

 Asigurarea resurselor materiale 
În anul 2006 s-au procurat următoarele materiale necesare organizării şi desfăşurării în bune 

condiţii a procesului instructiv-educativ şi a compartimentelor funcţionale ale şcolii. 
- 1 PC nou 
- 3 monitoare LCD 
- 28 radiocasetofoane cu CD, noi 
- jocuri didactice 
- cadouri  pentru pomul de iarnă pentru fiecare elev 
- premii pentru elevii cu rezultate la învăţătură şi în activitatea sportivă 
- dotarea cabinetelor logopedice şi bibliotecii cf. O.M.Ed.C în procent de 100% 
- mobilier pentru birouri şi spaţiile de învăţământ 
- frigider (atelier menaj-gospodărie) 
- maşină de spălat rufe (atelier menaj-gospodărie) 
- robot de bucătărie (atelier menaj-gospodărie) 
- veselă (atelier menaj-gospodărie) 
- aspirator (îngrijitori curăţenie) 
- mochetă 30 m.p 
- galerii 37 buc. 
- materiale şi echipament sportiv 

S-au efectuat, de asemenea lucrări de reparaţii şi hidroizolaţii la grupurile 
sociale din cele două localuri ale şcolii şi lucrări de zugrăveli interioare şi exterioare şi s-a realizat 
sistemul de iluminat al curţii şcolii. 
 Tot în anul 2006 au fost dotate, prin programul de dotare a unităţilor de învăţământ al 
MEdC, 5 cabinete logopedice. cu mobilier, echipament electronic jocuri şi jucării şi biblioteca şcolii 
cu carte şcolară şi de specialitate. 
 Asigurarea resurselor financiare 
 În anul 2006 Şcoala Specială Târgu Jiu a avut finanţare de la bugetul Consiliului Judeţean 
Gorj şi a beneficiat de Programul MEdCde dotare al şcolilor după cum urmează: 

• Buget C.J. 
Cheltuieli personal 1.878.000 1.868.395 
Cheltuieli materiale    220.000    209.083 
Cheltuieli de capital        7.500        7.497 

• Dotări MEdC 
- cheltuieli materiale (mobilier cabinete logopedice)  = 52.352 
- cheltuieli de capital ( echipament IT)    = 10.591 
- cheltuieli cu dotarea bibliotecii    =   2.771 

• Venituri extrabugetare 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               100 



Consiliul Judeţean Gorj                                                                                                              Raportul Preşedintelui 2006 

- suma de 10 milioane lei de la Fundaţia Trinity  din Cheltenham Anglia pentru: fructe 
copii grădiniţă, materiale de papetărie pentru cercul de pictură, materie primă pentru 
atelierul de menaj gospodărie SAM, confecţionarea unui panou de afişaj pentru holul 
principal al şcolii 

Funcţionarea unităţii de învăţământ: 
 În conformitate cu Programele manageriale 

• constituirea Consiliului Profesoral 
• alegerea Consiliului de Administraţie 
• numirea comisiilor de lucru 
• stabilirea comisiilor metodice 
• abţinerea autorizaţiei de funcţionare ianuarie 2006 

Managementul unităţii de învăţământ: 
• întocmirea documentelor şi a mapei directorului 

- întocmirea raportul de activitate 2006 
- întocmirea planurile manageriale 2006 
- reactualizarea programului de funcţionare a şcolii 
- propuneri legislative în parteneriat cu organizaţia de sindicat 

 diminuarea normei didactice cu 2 ore cf. Legii 128/1997 şi pentru învăţătorii 
şi profesorii educatori 

 indemnizaţie  pentru munca educativă pentru învăţătorii şi profesorii 
educatori 

 kinetoterapie pentru preşcolari şi SAM 
 

Asigurare calităţii în procesul instructiv-educativ 
• s-a constituit comisia pentru asigurarea calităţii educaţiei din şcoală în conformitate cu 

legislaţia în vigoare 
au fost întocmite: 

• fişe de evaluare pentru personalul didactic şi nedidactic 
• fişe de evaluare pentru acordarea salariului şi gradaţiei de merit 
• fişa postului directorului  
• fişa postului pentru toate categoriile de personal 
• grafic de asistenţe la ore şi fişe de evaluare a lecţiei 
• programe de intervenţie personalizată pentru copiii cu dizabilităţi  grave, severe, accentuat 

sau asociat şi copii cu dificultăţi de învăţare din programul cadrelor didactice de sprijin 
 
Activitatea de perfecţionare s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

• identificarea cadrelor didactice care urmează să participe la cursuri de formare continuă; 
• întocmirea şi expunerea la avizier a activităţilor de formare continuă a Casei Corpului 

Didactic (Buletinul Informativ General); 
• parteneriat cu ISJ la pentru curs de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul de 

masă care au în clase copii cu dificultăţi de învăţare şi educatoare pentru depistarea şi 
intervenţia precoce; 

• înscrierea la grade didactice =9 cadre didactice.; 
• participarea la formare continuă – modulul de psihopedagogie specială la 

Universitatea”Aurel Vlaicu” Arad = 1 cadru didactic. ; 
• management educaţional U.”Aurel Vlaicu” Arad – 3 cadre didactice 
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• simpozioane organizate de şcoală şi în afară, cercuri pedagogice, activităţi de formare 
continuă cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 

 
Parteneriat educaţional – acţiuni: 

• constituirea Comitetului de părinţi pe clase şi şcoală şi întocmirea graficului şi tematicii 
lectoratelor cu părinţii 

• întocmirea de convenţii de parteneriat cu şcolile unde funcţionează cadre. didactice de 
sprijin. 

• protocoale de parteneriat sau colaborare cu şcoli generale şi licee din municipiul Tg-Jiu şi 
judeţul Gorj. 

• colaborări cu fundaţii naţionale şi internaţionale : 
- „Sfânta Treime” din Anglia 
- „Salvaţi Copii”, cu sediul în Sibiu 
- „Proiect Rachel” din Anglia , cu desfăşurarea activităţilor la Preajba (activităţi de 

integrare şi sprijin material) 
- Asociaţia creştin-ortodoxă „Vasiliada” 
 

Activitatea cultural artistică –activităţi: 
• Spectacole 8 martie, 1 iunie,1 Decembrie 2006 
• Spectacol Pom Iarnă-parteneriate educaţionale şi în cadrul SNAC 
• Spectacole comune cu parteneri SNAC licee  
• Spectacole comune cu parteneri în proiecte educaţionale din şcolile generale 

 
Activitatea sportivă –rezultate: 

• Campionatul European „Special Olympics”- Roma Italia - baschet băieţi locul III şi medalie 
de bronz 

• Campionatul Naţional „Special Olympics” la fotbal şcoli speciale etapa de zonă Dr.Tr. 
Severin – locul II 

• Campionatul Naţional „Special Olympics” la baschet băieţi – Bucureşti locul I 
• Cupa „Floarea de Colţ” pentru persoanele cu dizabilităţi – Mărăşescu Adriana menţiune 

 
Comisia internă de evaluare – activităţi:  

• a continuat activitatea de depistare, evaluare şi diagnosticare a elevilor cu dizabilităţi şi 
dificultăţi de învăţare 

• a diagnosticat în 2007, 238 de elevi cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare din municipiul 
Tg-Jiu şi judeţ. 
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DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ 

    În cursul anului 2006, DGASPC Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 
prevederile „Strategiei judeţene de dezvoltare a DGASPC Gorj pentru perioada 2005-2007 şi a 
Planului  judeţean de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu 
handicap”, aprobate de către Consiliul Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 38/30.06.2005. 
   În perioada analizată, Direcţia a continuat derularea unor proiecte/programe aflate în curs de 
implementare cum ar fi: 

- PHARE 2 RO.0104.02 pentru închiderea CP Novaci.  Închiderea acestui centru se va 
face prin crearea de servicii alternative (case de tip familial pentru copii şcolari şi pentru copii cu 
nevoi educative speciale; centru maternal; centru de zi; centru de primire şi evaluare în regim de 
urgenţă etc), proiect pentru care DGASPC a depus addendum de extensie a perioadei de 
implementare până în august 2006, datorită dificultăţilor întâmpinate în achiziţia de imobile, 
datorate creşterilor de preţ pe piaţa imobiliară . 

- Proiectul ChildNet - „ În braţele mamei – program pentru sprijinirea familiilor cu risc de 
abandon al copilului”,în parteneriat cu Mitropolia Olteniei - Asociaţia  Vasiliada, prin care a fost 
înfiinţată o echipă mobilă pluridisciplinară (psiholog, logoped, kinetoterapeut şi ergoterapeut). Prin 
intermediul acesteia sunt puse în aplicare planurile de servicii ale copiilor cu handicap grav din 
localităţile judeţului, activităţile de recuperare /reabilitare desfăşurându-se la domiciliul copiilor. 
Proiectul  s-a finalizat în martie 2006, dată de la care funcţionarea echipei a fost preluată în totalitate 
de DGASPC. 

- Program de prevenire a abandonului şcolar – în parteneriat cu Asociaţia ”SOS Copiii 
Gorjului - Tg.Jiu”  prin care un număr de 16 copii din familiile  fără venituri sau cu venituri 
insuficiente sunt sprijiniţi pentru continuarea studiilor la liceele din judeţ prin plata c/v(cazare  şi 
masă ). 

- Programul de prevenire a abandonului/instituţionalizării derulat în parteneriat cu două 
asociaţii luxemburgheze : 
                  - Asociaţia “Nos enfants d”ailleurs”- s-au acordat ajutoare materiale şi sprijin financiar 
lunar unui număr de   58 copii, 
                  - Asociaţia “Rumanesch kanner an der Nout”- s-au susţinut lunar un număr de 21 copii. 
Pentru atingerea obiectivelor strategice DGASPC Gorj a iniţiat parteneriate materializate în 
proiecte/programe şi convenţii de colaborare, în diferite domenii, după cum urmează :  

- Protocol de colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
privind desfăşurarea unor acţiuni în cadrul „Campaniei de educaţie privind drepturile copilului”; 

- Prevenirea delincvenţei juvenile – program în parteneriat  cu Serviciul de reintegrare de 
la Tribunalul Gorj; IPJ;ASP;ISJ. 

- Înfiinţarea şi operaţionalizarea echipei intersectoriale locale pentru combaterea 
exploatării copiilor prin muncă şi monitorizarea celor mai grave forme de muncă a copiilor – 
program în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă; IPJ; ISJ; DSP; SOS Copiii Gorjului, s-
au desfăşurat acţiuni de identificare a copiilor care prestau muncă în stradă.  

- Prevenirea, monitorizarea şi combaterea violenţei domestice – parteneriat cu DMMSF, 
IPJ, ISJ, ASP, AJOFM, Asociaţia”Orizont profesional”, raportându-se trimestrial situaţia cazurilor 
de violenţă înregistrate; 

- Înfiinţarea unui ”Centru de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul 
victime ale violenţei domestice”, pentru a oferi protecţie victimelor violenţei domestice atunci când 
sunt implicaţi copii, DGASPC în parteneriat cu Asociaţia “Rumanesch kanner an der Nout”.  
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- Protocol privind „Prevenirea violenţei în şcoli” încheiat cu Centrul Judeţean de Asistenţă 
Psihopedagogică Gorj, desfăşurându-se acţiuni în 11 licee din judeţ; 

- Protocol cu AJOFM Gorj vizând rezolvarea situaţiei tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecţie; 

- Convenţie de colaborare cu Asociaţia „Orizont profesional” privind efectuarea de către 
cursanţii unor programe de formare profesională, a practicii profesionale; 

- Parteneriatul interinstituţional pentru sprijinirea implementării Legii 272/2004 la nivelul 
judeţului Gorj, încheiat cu Tribunalul Gorj, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, Judecătoria 
Tg.Jiu ,IPJ, ASP,DMSSF,ISJ,Fundaţia”SOS- Copiii Gorjului”; 

- Protocol de colaborare privind respectarea şi apărarea drepturilor copilului încheiat cu 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj; 

- Protocol încheiat cu Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Gorj, vizând 
desfăşurarea în parteneriat de acţiuni specifice; 

- Convenţia de colaborare tripartită cu Consiliul Judeţean şi Fundaţia „SERA- 
ROMÂNIA” privind reamenajarea spaţiului fostei Case de Copiii, pentru crearea unui Centru de 
recuperare şi reabilitare şi a unui Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, în vederea 
mutării beneficiarilor din CRRN Bîlteni.  

- Protocol de colaborare cu Asociaţia nevăzătorilor din România- Filiala Gorj, privind 
asigurarea drepturilor specifice persoanelor cu deficienţe vizuale. 
Pentru perioada 01.01.2006-31.12.2006, situaţia statistică a copiilor instituţionalizaţi şi evoluţia 
acestora pe centre se prezintă după cum urmează: 
 
Date comparative    
           

 Complexul Nr. copii - cazuri 

active la 01.01.2006 

Nr. copii-cazuri 

active la 31.12.2006 

Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul în dificultate Tg.Jiu 

102 81 

Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul în dificultate Novaci 

58 54 

Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul în dificultate Tg. Cărbuneşti 

28 40 

Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul cu nevoi speciale Tg. Jiu 

171 119 

Complexul de servicii comunitare pentru 
copilul cu handicap Tg. Jiu 

53 55 

Complexul de servicii alternative la protecţia 
rezidenţială Tg.Jiu 

27 27 

TOTAL 439 376 

 

Situaţia activităţilor desfăşurate la nivelul complexelor de copii şi a celor preconizate pentru 
anul viitor se prezintă astfel: 
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1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg. Jiu –funcţionează de la 
închiderea proiectului PHARE cu următoarele servicii alternative:  

 

1.Centru de plasament de tip familial "Aripi de Serafim" Schela 
2.C.P. de tip Familial nr.1Tg Jiu  -PHARE 313 
3.C.P. de tip Familial nr.2 Tg Jiu -PHARE 313 
4.C.P. de tip Familial nr.3 Tg Jiu -PHARE 313 
5.C.P. de tip familial. pt. copii din învăţământul special nr.1 Tg Jiu 
6.C.P. de tip familial. pt. copii din învăţământul special nr.2 Tg Jiu 
7.Centru  ptr. dezvoltarea deprinderilor  de viata  nr.1 Tg Jiu 
8.Centru ptr. dezvoltarea deprinderilor de viata  NR.2 Tg Jiu 
9.C. P de tip Familial nr.1 Motru  -PHARE313 
10.C. P de tip Familial nr.2 Motru  -PHARE313 
11.C P de tip familial Rovinari -PHARE 313 
12.Centrul de îngrijire de Zi Pestalozzi  Tg Jiu 

 
Deoarece la finalizarea proiectului, clădirea ce adăpostea componenta rezidenţială a fost 

dezafectată, pentru funcţionarea Centrului de Zi Pestalozzi, a celor trei servicii suplimentare - de 
reintegrare familială, de consiliere şi sprijin pentru părinţi, pentru deprinderi de viaţă independentă - 
şi a compartimentului administrativ şi de deservire al complexului, este necesară 
recompartimentarea şi amenajarea clădirii în care a funcţionat localul şcoală, lucrări începute şi care 
vor continua  anul viitor (schimbat tocărie, schimbat uşi, înlocuit instalaţie sanitară, înlocuit 
instalaţie electrică, parchetare etc). Pentru aprovizionarea la timp a centrelor de tip familial este 
necesară achiziţionarea unui autoturism. 

În cursul anului viitor activităţile serviciilor se vor desfăşura cu respectarea prevederilor  
Standardelor minime obligatorii. 

2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Cărbuneşti a fost 
recompartimentat şi remodulat cu resurse financiare proprii ,fiind funcţionale următoarele servicii 
alternative: 
 

1.Centrul de tip familial Tg.Cărbuneşti 
2.Centru maternal  Tg, Cărbuneşti 
3.Centrul de zi 
4.Centrul de primire în regim de urgenţă pt. copil abandonat 
5.Centrul de consiliere părinţi 
6.Serviciul de reintegrare 
7.Serviciul de monitorizare femeie gravidă predispusă la abandon 

 
  În anul 2007, ca nevoi prioritare de lucrări sunt prevăzute: schimbat tocărie exterioară şi 
zugrăvit faţadă, hidroizolaţie subsol clădire şi achiziţionare mobilier.  

Activitatea complexului se va desfăşura pe servicii alternative cu respectarea Standardelor 
minime obligatorii. 

3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg.Jiu , şi-a desfăşurat 
activitatea prin serviciile existente: 
- Centrul rezidenţial pentru copilul cu dizabilităţi; 
- Centrul de recuperare de zi pentru copiii cu handicap; 
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- Serviciul de consiliere părinţi. 
S-au început lucrările la o copertină exterioară care să permită activităţi în aer liber ale 

copiilor cu handicap, lucrări nefinalizate din lipsa fondurilor. În funcţie de resursele financiare 
lucrările vor fi reluate anul viitor când se va încerca şi asfaltarea zonei de sub copertină. De 
asemenea sunt prevăzute lucrări de reparaţii  tencuieli, zugrăveli exterioare, înlocuirea mobilierului 
deteriorat din dormitoare şi săli de joacă,achiziţionarea unui microbuz . 

4. Complexul pentru copilul în dificultate Novaci – activităţile s-au desfăşurat conform 
proiectului PHARE de închidere a componentei rezidenţiale. 

Implementarea proiectului s-a extins până în luna august 2006. De la închiderea proiectului 
PHARE, Complexul, funcţionează cu următoarele servicii alternative:   

1.C de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat,neglijat şi exploatat -
Novaci 
2.Centrul de îngrijire de zi - Novaci 
3.Centrul maternal – Novaci 
4.Casa de tip familial „ Rovinari” 
5. Casa de tip familial „ Motru”  
6. Casa de tip familial „ Novaci” 
7. Casa de tip familial „ Huluba” 
8. Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale „ Răchiţi” 
9. Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale „ Scoarţa” 

 
În actualul sediu vor rămâne serviciile suplimentare: 

- serviciul de pregătire şi sprijinire a reintegrării/integrării copilului în familiei ; 
- serviciul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii; 
- serviciul de monitorizare , asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul 
şi compartimentul administrativ-deservire pentru care se va face o reamenajare a spaţiului în vederea 
armonizării activităţii la standardele în vigoare. 

5. Complexul de servicii alternative la protecţia rezidenţială Tg.Jiu, şi-a desfăşurat 
activitatea prin cele trei componente: Centrul maternal, Centrul de zi şi Serviciul de monitorizare 
femeie gravidă. În perioada analizată, s-a amenajat un teren de sport în curtea din spatele imobilului 
şi  a fost schimbată tocăria exterioară a faţadei. 

6. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu este singura 
unitate de tip rezidenţial cu peste 100 de copii pe care o mai avem în subordine. Nu a intrat în 
restructurare deoarece funcţionarea ei este legată de existenţa Şcolii Speciale, iar procesul de  
restructurare este interdependent de implementarea reformei învăţământului special.  

Pentru anul 2006, la propunerile pentru PIN-uri, am introdus necesitatea restructurării acestui 
centru. Propunerea nu a primit finanţare. Pentru buna desfăşurare a activităţii sunt prevăzute anul 
viitor următoarele lucrări prioritare: schimbat tocărie local cantină, înlocuit conductă de alimentare 
termică la cămin, reparaţii grupuri sanitare grădiniţă, racord la canalizare a cantinei.  

În toate unităţile pentru copii din judeţ, s-a asigurat o calitate a serviciilor pentru beneficiari 
la nivelul standardele în domeniu.  

Pentru perioada 01.01.2006-31.12.2006, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi 
evoluţia acestora pe complexe se prezintă astfel: 
 
Date comparative  
        Complexul Nr. beneficiari la 01.01.2006 Nr. beneficiari la  

31.12.2006 
  Complexul de îngrijire şi 101                  98 
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asistenţă  
Suseni 
Complexul de îngrijire şi 
asistenţă Dobriţa 

49 47 

   Complexul de 
recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică Bîlteni 

123 130 

TOTAL 273 275 
 
   Situaţia activităţilor desfăşurate la nivelul complexelor de adulţi şi a celor preconizate 
pentru sfârşitul de an şi anul viitor se prezintă astfel: 
         1.Complexul de îngrijire şi asistenţă Suseni funcţionează cu următoarele servicii: 
- centrul de îngrijire şi recuperare pentru persoana adultă cu abilităţi medii 
- centrul de îngrijire şi recuperare pentru persoana adultă cu handicap grav 
  - compartiment medical şi recuperare  
 - compartiment psiho-social şi educativ 
  Serviciile sociale furnizate în cadrul complexului au fost acreditate pentru următorii trei ani 
cu certificatul seria A nr. 0005901/09.05.2006. S-a reuşit remodularea instituţiei prin crearea a 2 
module distincte: un pavilion cu bolnavi imobilizaţi şi cu afecţiuni neuropsihice şi un pavilion cu 
bolnavi cu afecţiuni mai puţin grave. 

În anul 2006 s-a realizat schimbarea acoperişului de pe pavilionul A, modernizarea şi dotarea 
spălătoriei cu o maşină de spălat industrială şi cu un uscător de capacitate mare, racordarea 
complexului la reţeaua  de apă zonală, reamenajarea rampelor pentru persoanele cu handicap de la 
pavilionul A şi pavilionul B, alte lucrări, reparaţii şi zugrăveli în pavilionul A. 

S-au implementat standardele minime de calitate reglementate în Ordinul ANPH nr. 
205/2006 (cu excepţia modulului de găzduire ce sunt preconizate în activitatea anului 2007). 

S-au atras sponsori, fundaţii şi firme ce au oferit ajutoare materiale: haine, produse 
alimentare, medicamente, cărucioare pentru invalizi. 

S-a organizat Cupa Suseni ediţia a II-a, competiţie sportivă adresată persoanelor cu 
disabilităţi instituţionalizate pe raza judeţului Gorj şi de asemenea au avut loc manifestaţii culturale 
de sărbătorire a zilei internaţionale a persoanelor cu handicap. 

Pentru 2007, în vederea îndeplinirea standardelor de calitate se preconizează: 
 - înfiinţarea unui centru de criză cu o capacitate de 20 de persoane în incinta complexului prin 
proiecte cu fonduri nerambursabile 
  - amenajarea/ modernizarea pavilionului A la standardele minime de  calitate, reabilitarea spaţiilor 
existente 
 - extinderea şi modernizarea pavilionului B la standardele minime de calitate 
 - amenajarea/extensie cabină poartă( cameră pentru vizitatori) 
 - amenajare/extensie capelă 
 - amenajare/canalizare pentru scurgerea apelor pluviale care se infiltrează în imobile  
- modernizare fosă septică 
- modernizare şi dotare a  blocului alimentar şi sălii de mese 
  -renovare staţie de clorinare 
  -lucrări de reparare gard  de împrejmuire al CIA Suseni 

2. Complexul de îngrijire şi asistenţă Dobriţa cu următoarele servicii de specialitate: 
- centrul de îngrijire şi recuperare pentru persoana adultă cu abilităţi medii 
- compartiment medical, recuperare 
- compartiment psiho-social şi educativ. 
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În anul 2006, prin planul de activitate ne-am propus şi am realizat dotarea parţială a 
Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, extinderea  CIA Dobriţa – unde s-a realizat doar 
reabilitarea spaţiilor existente, reparaţii curente şi igienizări clădiri, branşarea unităţii la reţeaua de 
apă potabilă a comunei. 

Serviciile sociale furnizate de către CIA Dobriţa au fost acreditate din luna mai pentru 
următorii trei ani. 

3. Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică « Bîlteni » funcţionează în 
prezent prin schimbarea locaţiei de la Bîlteni la Tg-Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis, 
remodulat în două centre :  
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare – cu 50 beneficiari 
 - Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică – cu 80 beneficiari  

În cadrul fiecărui centru se desfăşoară programe individualizate de recuperare, program e 
individualizate de integrare şi reintegrare sociala şi programe individualizate medicale şi de îngrijire. 

Serviciile sociale furnizate în cadrul complexului au fost acreditate pentru următorii trei ani 
încă din mai 2006. Au fost implementate standardele minime de calitate aprobat prin Ordinul nr. 
205/2006 al ANPH Bucureşti. 

Pentru anul 2007 se preconizează continuarea programelor individuale medical şi de îngrijire, 
de recuperare şi de integrare şi reintegrare sociala. La toate complexurile pentru protecţia 
persoanelor se vor îmbunătăţi permanent standardele minime de calitate pentru serviciile sociale 
furnizate. 

Se va continua pregătirea şi perfecţionarea personalului care lucrează direct cu persoanele cu 
handicap, ducând la îndeplinire Ordinul 363/2005 al ANPH Bucureşti. 
   Prin realizarea planului de acţiune pentru anul 2007 vom urmări respectarea standardelor 
minime de calitate pentru toate centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap din 
subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj. 

În perioada analizată, 01.01.2006 – 31.12. 2006, Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj 
(CPC), în baza Legii 272/2004 a luat în discuţie şi a stabilit/menţinut măsuri de protecţie a copilului 
prin emiterea de hotărâri: 

o 665 hotărâri privind copilul în dificultate,  
o 1225 hotărâri privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap şi 

privind orientarea şcolară.    
 

 

Nr. Crt. Măsura Număr copii 
-31.12.2006- 

1. Copii în asistenta maternala 188 
2. Copii în plasament la 

familii/persoane 
63 

3. Copii în plasament la rude gr. IV 480 
 TOTAL 731 

Indicatori specifici Anul 2006 
-31.12.2006- 

Plasamente/încredinţări la complexe de sevicii (cazuri noi) 58 
Plasamente/încredinţări la familii/persoane 137 
Dezinsituţionalizări ( ieşiri din centrele de plasament) 119 
Plasamente/ încredinţări la asistenţii maternali 7 
Număr revocări plasamente în regim de urgenţă 4 
Număr revocări plasamente în regim de urgenţă, cu 
reintegrare în familie 2 
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Specialiştii din cadrul serviciilor de specialitate din aparatul propriu al DGASPC Gorj au 
instrumentat şi soluţionat numeroase cazuri pe serviciile pentru copii: pentru instituirea măsurilor de 
protecţie specială, privind instituirea tutelei, pentru deschiderea procedurii de adopţie şi 
încuviinţarea adopţiei. 

S-au continuat acţiunile de integrare socio-profesională a tinerilor şi adolescenţilor din cadrul 
centrelor de plasament care au terminat studiile şi potrivit prevederilor legale urmează să iasă din 
sistemul de protecţie a copilului. Au fost instrumentate 219 sesizări privind copii neglijaţi sau faţă 
de care părinţii îşi manifestă în mod abuziv drepturile părinteşti de către specialiştii 
Compartimentului de prevenire a abuzului, neglijării sau exploatării copilului. 

Pentru sprijinirea familiilor în dificultate de pe raza judeţului Gorj s-au desfăşurat campanii 
de strângere de fonduri. 
- D.G.A.S.P.C Gorj a iniţiat  campania ,,Dacă crezi şi speri, Moş Crăciun vine la tine!” care s-a 
desfăşurat pe o perioadă de două săptămâni (08-22/12/2006). 
- Sub denumirea „Şi ei au dreptul să se bucure de Paşte", Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj în parteneriat cu Asociaţia Vasiliada a desfăşurat acţiunea de strângere de 
ajutoare (alimente, hăinuţe, jucării, bani) pentru copiii din familiile defavorizate de la noi din judeţ.   
- Cu ocazia zilei de 1 iunie DGASPC a derulat o acţiune de sprijinire a copiilor aflaţi în evidenţele 
proprii, dar şi a copiilor proveniţi din familiile sinistrate de pe raza comunei Roşia de Amaradia, sat 
Seciuri, jud. Gorj   

În perioada analizată, la serviciile destinate persoanei adulte cu handicap sau aflată în nevoie, 
s-au primit 112 sesizări care au fost soluţionate conform L.233/2002 pentru aprobarea O.G. 27/2002 
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.  

Au fost întocmite 253 de anchete sociale la cerere pentru dosarele persoanelor cu handicap 
permanent din Municipiul Tg-Jiu. În colaborare cu A.J.O.F.M. Gorj s-a organizat un curs de 
informatică în specializarea “Operator calculator,  introducere-validare date” pentru persoanele cu 
handicap fără venituri din judeţul Gorj. 

La   nivelul   judeţului Gorj a  fost  înfiinţată   unitatea   protejată SC LORFA SRL cu sediul 
în Municipiul Motru, unde au fost angajate şapte persoane cu handicap.  
 În cadrul Compartimentului rezidenţial s-au înregistrat 39 solicitări de internare şi s-au 
efectuat peste 150 evaluări şi reevaluări la domiciliul beneficiarilor din centrele Suseni, Dobriţa şi 
Bîlteni, precum şi la domiciliul solicitanţilor de internare.  
           În evidenţele D.G.A.S.P.C. Gorj exista la data de 31.12.2006 un număr 8125 de  persoane cu 
handicap neinstituţionalizate, cu 477 persoane mai puţin decât anul2005. 
 După gradul şi tipul handicapului, situaţia se prezintă astfel: 
 

Nr 
Crt. 

Categ. 
Pers. 

Grad 
Hand. 

Total Fizic Somatic Auditiv Vizual Minta
l 

Neuro 
Psihic 

Asoci
at 

Boli 
Rare 

HIV 
SIDA 

1. Copii 
 

   1 432 19 52 2 14 51 242 46 2 4 
   2 229 27 49 9 32 30 61 21 -   - 
   3 202 24 33 21 14 56 31 22 1   - 

 
4 19 4 3 - - 5 - 7 - - 

Total copii  882 74 137 32 60 142 334 96 3  4 
 
2. 
 

 
Adulţi 

   1 2910 267 266 1 985 407 857 117 9    1 
   2 4331 697 633 364 877 966 661 123 5    5 
   3 2 - - 1 - 1 -   -   -   - 

Total adulţi  7243 964 899 366 1862 1374 1518 240 14 6 
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Total 
general 

 8125 1038 1036 398 1922 1516 1852 336 17 10 

 
Situaţia drepturilor cu caracter social achitate persoanelor cu handicap la data de 31.12.2006 se 
prezintă astfel: 
 
      Drepturi cu caracter social                   Valoare 

                      - lei - 
Transport interurban          1111592, 64      
Energie electrica                7111,  66 
Alocaţii de hrană copii HIV/SIDA               13572, 00 
Gratuitatea serviciilor hoteliere                - 
Telefon pentru persoanele cu handicap            1571990, 52 
Alocaţii de stat pentru copiii cu handicap              452188, 00 
Indemnizaţii pentru adulţii cu handicap            7824060, 00 
Indemnizaţii pentru persoanele cu handicap vizual             5957192,00 

Taxe poştale pentru transmiterea drepturilor 
băneşti 

               106947,00 

                            TOTAL              17044653,83 
 
         În cele 70 de localităţi ale judeţului există un număr de 3342 persoane cu handicap grav care 
beneficiază de  asistenţi personali şi indemnizaţii, conform Ord. 794/03.08.2002. 
         Plata asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor de însoţitor pentru persoanele cu handicap se 
face de către consiliile locale, iar plata pentru persoanele cu handicap vizual  se face prin Direcţia 
judeţeană de muncă, dialog social şi familie pe baza protocolului sus menţionat. 
   La Comisia de Expertiză a Persoanelor Adulte cu Handicap s-au primit în perioada 
01.01.2006 –31.12.2006 şi examinat 5834 cereri de examinare şi încadrare în grad de handicap, din 
care cazuri noi au fost în număr de 966. 
   Situaţia economico-financiară a DGASPC Gorj la 31.12.2006 se prezintă astfel: 
Buget aprobat pe 2006 - 34 393 mii lei, din care: 

o cheltuieli de personal= 14 715 mii lei 
              - cheltuieli materiale    = 7 741 mii lei  
              -  cheltuieli de capital    =  778 mii  lei  
              -  transferuri                   = 11 459 mii lei  

o deschideri credite la 31.12.2006 – total = 34 042 mii lei  din care: 
              - cheltuieli de personal  = 14 715 mii lei  
              - cheltuieli materiale      = 7 441 mii lei  
              - cheltuieli de capital     = 778 mii lei  
  - transferuri                    = 11 108 mii lei  

o plăţi efectuate la 31.12.2006-total=  33 405 mii lei  din care: 
                - cheltuieli de personal= 14 715 mii lei  
                - cheltuieli materiale    =  6 881mii lei  
                - cheltuieli de capital =  721 mii lei  
                - transferuri               = 11 088 mii lei  
 

 


	Ordine publică şi siguranţă naţională – suma aprobată în cadrul acestui capitol a fost de 125.000 lei, utilizată în procent de 80%, destinată finanţării cheltuielilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj.

