
Consiliul Judeţean Gorj                                                                                                                 Raportul Preşedintelui 2007 

_____________________________________________________________________________ 
 1  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORTUL PREŞEDINTELUI 
  
  

privind modul de îndeplinire 
a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 

Consiliului Judeţean Gorj 
în anul 2007 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 2007 -      



Consiliul Judeţean Gorj                                                                                                                 Raportul Preşedintelui 2007 

_____________________________________________________________________________ 
 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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, 

 
Iată-ne ajunşi aproape de finalul mandatului cu care am fost investiţi de gorjeni 

în anul 2004. După această experienţă comună, în care am fost angrenaţi cu toţii, în 
calitate de reprezentanţi ai cetăţenilor Gorjului, este momentul unei priviri 
retrospective.  

Sunt convins că fiecare dintre cei 33 de consilieri prezenţi aici, ca şi cei care, 
de-a lungul mandatului, au participat în această calitate la şedinţele Consiliului 
Judeţean, pentru  perioade mai lungi sau mai scurte, şi-a propus, în iunie 2004, să 
reprezinte cât mai onest interesele comunităţilor locale, să sprijine, cu întreaga sa 
capacitate profesională şi cu deplină autoritate morală,  rezolvarea problemelor 
economice şi sociale ale acestui judeţ.  

Împreună, prin colaborare şi consens, am reuşit să desfăşurăm o activitate 
complexă şi susţinută, să realizăm o deschidere în plan intern şi extern, care a 
asigurat mersul înainte al judeţului nostru, intrarea sa pe drumul modernităţii şi 
integrării în marea familie a statelor Uniunii Europene. 

În această zbatere continuă, de a face mai mult şi mai bine, am avut bucurii 
generate de împliniri, dar şi momente de nemulţumire, atunci când bilanţul activităţii 
nu ne-a fost favorabil. 

 Scopul general care ne-a ghidat acţiunile pe perioada acestui mandat se poate 
rezuma prin două obiective esenţiale: eficientizarea sistemului administrativ şi 
îmbunătăţirea relaţiilor dintre administraţie, societatea civilă şi contribuabili, în 
concordanţă cu cerinţele procesului de integrare europeană. 

Odată acest ultim proces realizat, după 1 ianuarie 2007, toate eforturile noastre 
s-au concentrat pe accesarea cât mai rapidă a fondurilor comunitare ale politicii 
europene de coeziune 2007-2013, respectiv fondurile structurale şi acţiunile 
complementare. 

  
Ca obiectiv general, îmbunătăţirea sistemului de gestiune a actului 

administrativ s-a realizat prin asigurarea şi promovarea transparenţei actelor 
administrative şi comunicarea operativă cu cetăţenii. 

În acest scop, în anul 2007 am convocat şi condus, cu respectarea prevederilor 
legale, un număr de 12 şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare ale Consiliului 
Judeţean Gorj.  

Au fost adoptate 114 hotărâri, principalele probleme reglementate fiind 
următoarele: 
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o repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat aprobate prin Legea nr. 486/2006 a bugetului de 
stat pe anul 2007; 

o înfiinţarea Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de 
Salubrizare Gorj, cât şi aprobarea organigramei, a ştatului de funcţii şi a 
Regulamentului de Organizare pentru acesta; 

o aprobarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2007; 
o aprobarea organigramei, numărului de personal, ştatului de funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru unităţile subordonate; 
o participarea Consiliului Judeţean Gorj în calitate de asociat-membru fondator în 

cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ASMED” Gorj; 
o actualizarea „Programului de transport prin servicii regulate de transport 

persoane pe traseele judeţene şi interjudeţene pe durata 2005-2008 în judeţul 
Gorj”; 

o contractarea unui împrumut intern în valoare de 70.000 mii lei;  
o rectificarea bugetului propriu al judeţului Gorj, a listelor de investiţii şi a 

programelor de achiziţii pe anul 2007; 
o aprobarea organigramei, ştatului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 
o aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiective de reabilitări 

drumuri judeţene şi a zonei industriale Bumbeşti-Jiu; 
o participarea judeţului Gorj la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sud-Vest” Oltenia; 
o acordarea premiilor privind îndeplinirea măsurilor de gospodărire a localităţilor 

rurale, potrivit criteriilor şi punctajelor stabilite prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Gorj nr. 48/2007; 

o aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj pe 2007-
2013; 

o înfiinţarea „Compartimentului pentru transport public judeţean” în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj. 

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 811 
dispoziţii, în principal, în domeniul resurselor umane şi salarizării, în domeniul 
patrimoniului public, al achiziţiilor publice, cât şi financiar-contabile, în calitate de 
ordonator principal de credite. 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj s-au întrunit în şedinţe 
de lucru, după cum urmează: 

• Comisia buget – finanţe – 16 şedinţe; 
• Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi a arhitecturii – 12 şedinţe; 
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• Comisia pentru servicii publice, comerţ şi turism – 12 şedinţe; 
• Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială, sportive, culte şi de agrement – 12 şedinţe; 
• Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – 16 şedinţe; 
• Comisia pentru industrie, agricultură, silvicultură, protecţia mediului 

înconjurător, prevenirea şi stingerea incendiilor – 12 şedinţe; 
• Comisia pentru prognoze, dezvoltare regională, integrare europeană – 13 

şedinţe. 
Activitatea desfăşurată de către consilierii judeţeni în comisiile de specialitate, 

dezbaterile şi propunerile făcute de aceştia, s-au reflectat în eficientizarea procedurilor 
de adoptare a hotărârilor în şedinţele de plen şi în scurtarea perioadei de punere în 
practică a unor proiecte.  

Transparenţa decizională a fost asigurată prin publicarea pe site-ul instituţiei şi 
în Monitorul Oficial al Judeţului Gorj, a informaţiilor de interes public, cu respectarea 
prevederilor Legii nr.52/2003, dar şi prin invitarea reprezentanţilor mass-media locale 
de a participa la şedinţele consiliului judeţean. 

În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
au fost formulate în scris 20 de cereri. Toate au fost soluţionate în termenul legal, 15 
dintre acestea în termen de 10 zile conform art.16, lit. (a), iar celelalte, datorită 
complexităţii şi volumului informaţiilor solicitate, în termen de 30 zile. 

 Solicitările au vizat în principal date cu caracter economic şi informaţii privind 
activitatea administraţiei publice judeţene şi au fost adresate atât de persoane fizice, cât 
şi de persoane juridice 

Solicitările verbale de informaţii de interes public înregistrate au fost în număr 
de 480, răspunsul fiind comunicat pe loc de către funcţionarii desemnaţi pentru 
activitatea de relaţii publice, în situaţiile care au permis acest lucru. În celelalte cazuri, 
solicitanţii au fost îndrumaţi către serviciile de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Gorj sau instituţiilor publice subordonate acestuia. 

În cadrul programului de audienţe al conducerii Consiliul Judetean Gorj, au fost 
înregistrate 424 solicitări. 
 Problemele ridicate, în majoritatea lor, au vizat nerespectarea unor prevederi 
legale referitoare la aplicarea  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
O.U.G. nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap, Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, legile reparatorii privind deposedarea 
cetăţenilor de terenuri sau locuinţe. 
 De asemenea, s-a solicitat sprijin material şi financiar pentru reabilitarea 
locuinţelor afectate ca urmare a efectelor inundaţiilor şi a alunecărilor de teren, sprijin 
pentru obţinerea de locuinţe sociale şi locuri de muncă, acordarea de ajutoare sociale. 
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Au fost sesizate manifestări de conduită neprincipială în relaţia cu conducerile unor 
primării sau a unor funcţionari publici din cadrul acestora sau anumite litigii de muncă. 
 În cadrul programului de audienţe cetăţenii au făcut propuneri referitoare şi la 
modernizarea şi reabilitarea unor drumuri şi căi de acces, poduri, podeţe, punţi 
pietonale, extinderea reţelei electrice, extinderea reţelei de apă potabilă, iluminat 
public, starea sanitar-gospodărească a unor localităţi. Au mai fost solicitate înfiinţarea 
de muzee săteşti şi restaurare lăcaşe de cult. Pentru rezolvarea acestor probleme, s-a 
luat legătura cu autorităţile sau instituţiile publice competente şi au fost delegaţi 
funcţionari din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj în vederea 
găsirii unor soluţii  în condiţiile legii, iar persoanelor care au solicitat sprijin li s-au 
acordat îndrumările necesare.  

Un obiectiv specific urmărit permanent în decursul anului 2007 a fost 
managementul performant al resurselor umane.   

În acest scop, ne-am propus obţinerea unei colaborări mai bune şi mai flexibile 
în interiorul aparatului de specialitate. Am dispus modificarea organigramei, înfiinţarea 
de noi structuri, astfel încât să se ajungă la o funcţionalitate cât mai bună, în 
concordanţă cu cerinţele legislaţiei şi specificul activităţii din perioada post-aderare.  

Astfel, începând cu data de 1 iulie 2007, am dispus transformarea Serviciului 
Integrare Europeană, Programe, IT şi Mediu în Direcţia Cooperare şi Dezvoltare 
Regională, având în componenţă Serviciul Cooperare, Dezvoltare Regională şi Relaţii 
Externe, Compartimentul Politici Economice şi Compartimentul Politici Social-
Culturale.  

Faţă de anul 2006, în cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală a 
fost desfiinţat postul de director executiv adjunct, ca verigă intermediară şi au fost 
înfiinţate două servicii: Serviciul Resurse Umane, Managementul Funcţiei Publice, 
Relaţii Publice, cu două compartimente în subordine, şi Serviciul Juridic, Contencios, 
Secretariat, cu trei compartimente în subordine.  

O restructurare de fond am dispus prin transformarea Direcţiei Economice în 
Direcţia Buget, Finanţe-Contabilitate şi Achiziţii Publice, cu o structură care 
corespunde mai bine activităţii desfăşurate în cadrul acestui departament.   
 Începând cu data de 1 iulie 2007, Direcţia de Administrare şi Gospodărire a 
Patrimoniului Public şi Privat al Judeţului Gorj, serviciu descentralizat pe lângă 
Consiliul Judetean Gorj, a fost preluată în structura aparatului de specialitate al 
instituţiei, sub denumirea de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 
cu respectarea prevederilor legale. 

Au mai fost înfiinţate funcţia de consilier, în cadrul cabinetului preşedintelui, şi 
funcţia de administrator public, ambele vacante la sfârşitul anului 2007. 

În structura aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr.54 din 
27.06.2007, organigrama aparatului de specialitate cuprinde:  

• un număr total de 155 posturi, din care 
• 105 funcţii publice de execuţie, 
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• 15 funcţii publice de conducere 
• 35 posturi personal contractual. 

 În cadrul strategiei de modernizare a administraţiei publice judeţene, un rol 
deosebit de important îl ocupă implementarea programelor de formare continuă a 
funcţionarilor publici, ceea ce face necesară cuprinderea acestora în sisteme 
performante de pregătire şi perfecţionare profesională. Astfel, am dispus participarea a 
25 funcţionari publici la cursuri de pregătire profesională în domeniul specific de 
activitate şi am asigurat cadrul legal pentru participarea a nouă consilieri judeţeni la 
programe de perfecţionare profesională în anul 2007. 
  Dezvoltarea unui management bazat pe planificare strategică s-a realizat atât 
prin activitatea de planificare strategică integrată, cât şi sectorială.  
  A fost elaborată strategia de dezvoltare a judeţului, document de referinţă 
pentru perioada 2007-2013, în cadrul programul PHARE 2004/016-772.01.02/02, prin 
proiectul „Planificare Strategică Participativă pentru Dezvoltarea Socio-Economică a 
Judeţului Gorj”, ce s-a desfăşurat în colaborare cu Fundaţia Parteneri pentru 
Dezvoltare Locală. Este de menţionat aici participarea masivă a primarilor din judeţ, 
care au făcut propuneri concrete şi specifice pentru fiecare localitate în parte.  
       A fost pregătit cadrul sau au fost elaborate documente programative în 
domeniile turism, mediu şi cultură. Astfel, a fost demarată licitaţia în vederea 
elaborării „Studiului pentru valorificarea potenţialului turistic al judeţului Gorj”, 
a fost actualizat şi completat Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, în 
colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj şi a fost asigurat cadrul 
organizatoric pentru elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu. 

În domeniul cultural, a fost elaborată Agenda Culturală a Judeţului Gorj, ca 
document cadru necesar pentru desfăşurarea concertată a manifestărilor şi activităţilor 
culturale pe întregul parcurs al anului 2007. 

Pentru a dezvolta un management performant al resurselor bugetare, în anul 
2007, am urmărit realizarea unui buget echilibrat atât pentru activitatea proprie, cât şi 
pentru activitatea unor ordonatori terţiari, instituţii şi societăţi comerciale în subordinea 
Consiliului Judeţean Gorj. 

Bugetul propriu al judeţului Gorj a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Gorj nr.2/31.01.2007, în sumă de 84.361.000 lei. În urma hotărârilor de 
rectificare iniţiate în cursul anului bugetar 2007 de către preşedinte şi aprobate de 
Consiliul Judeţean Gorj, valoarea definitivă a bugetului propriu al judeţului a ajuns 
la suma de 124.900.500 lei, atât la partea de venituri cât şi la cea de cheltuieli. 

Hotărârile de rectificare au avut la bază expunerile de motive ale preşedintelui 
Consiliului Judeţean, întocmite conform prevederilor Legii nr. 273/2006 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. 
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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 capitolele de cheltuieli.. 

Ca urmare a precipitaţiilor abundente căzute în primăvara anului 2006, s-au 
produs grave alunecări de teren, care au afectat major drumurile judeţene, astfel încât, 
în mare parte, eforturile bugetare pe anul curent ca şi cele anterioare au fost 
direcţionate pentru repararea drumurilor judeţene afectate, dar şi pentru prevenirea 
unor situaţii similare. Urmare a unor intervenţii repetate ale preşedintelui Consiliului 
Judeţean Gorj, la Ministerul Internelor şi Reformei în Administraţie, Ministerul 
Economiei şi Finanţelor şi Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor Judeţene, ne-am situat 
printre cele 17 judeţe care au primit în cursul anului 2007, sume pentru refacerea 
drumurilor judeţene prin H.G. nr.917/2007. 

Analizând contul de execuţie bugetară la finele anului 2007, se desprind 
următoarele aspecte: 

Bugetul definitiv aprobat pe anul 2007 înregistrează o creştere de 48% faţă 
de bugetul iniţial, ceea ce în cifre absolute reprezintă 40.539.500 lei.  

Această creştere provine din prelevări de la bugetul de stat (sume defalcate din 
TVA), repartizate prin legile rectificative, din subvenţii de la bugetul de stat şi din 
depăşirea veniturilor proprii. 

La finele anului 2007 s-a înregistrat o execuţie bugetară de 99,1% la partea de 
venituri şi 91,0 % la partea de cheltuieli. 

Prin efortul comun al aparatului propriu al consiliul judeţean şi instituţiilor 
subordonate acestuia, s-a reuşit o finanţare care să permită derularea oportună a  
tuturor activităţilor, asigurarea (cu o singură excepţie) la timp a plăţilor salariale, 
achitarea pentru personalul Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj a unor diferenţe salariale câştigate în instanţă şi asigurarea cheltuielilor 
de întreţinere şi funcţionare a instituţiilor subordonate şi instituţiei proprii. 

În ceea ce priveşte partea de cheltuieli, Consiliul Judeţean Gorj a finanţat un 
număr de 11 instituţii publice cu personalitate juridică. Tot din bugetul propriu al 
judeţului, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, s-a asigurat finanţarea 
următoarelor activităţi: autorităţi publice, programul guvernamental „laptele şi cornul” 
pentru copiii din învăţământul de stat preşcolar şi primar, 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 „Lt.col.Dumitru Petrescu”. 

Exerciţiul financiar s-a încheiat cu un excedent în sumă de 10.157.215 lei ce s-
a constituit integral în fond de rulment. 

Făcând o analiză asupra structurii cheltuielilor bugetare la 31.12.2007, din 
punct de vedere al clasificaţiei economice, observăm următoarele: în totalul 
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cheltuielilor realizate, cheltuielile materiale deţin o pondere de 37%, urmate de 
cheltuielile de personal (25%) şi de transferuri pentru asistenţă socială (22%), 
cheltuielile de capital având o pondere de numai 8% 

Acest aspect ne obligă ca în anul bugetar următor să facem eforturi pentru a 
creşte ponderea cheltuielilor de investiţii în volumul total al cheltuielilor bugetare. 
  Atragerea de fonduri interne şi externe, în scopul realizării diferitelor obiective 
de investiţii, dar şi proiectelor necesare punerii în practică a obiectivelor generale şi 
specifice din domeniul administraţiei publice judeţene, a fost coordonată, în mare 
parte, de Direcţia Cooperare şi Dezvoltare Regională. Valoarea totală a sumelor atrase 
în cursul anului 2007 la nivelul Consiliului Judeţean Gorj este de 10.993.308,49 lei 
(3.045.659,64 Euro) 

Pe lângă activitatea de planificare strategică integrată şi sectorială, ponderea 
cea mai mare a activităţii Serviciului Cooperare, Dezvoltare Regională şi Relaţii 
Externe în anul de raportare a fost reprezentată de întocmirea documentaţiilor şi 
cererilor de finanţare.  

- A fost actualizată documentaţia tehnică pentru proiectele „Reabilitare drumuri 
judeţene DJ 665 Curtişoara–Racoviţa 54,5 km  şi DJ 675C Poienari–Baia de Fier 4,3 
km” şi „Reabilitarea zonei industriale Bumbeşti-Jiu”, din cadrul programului PHARE 
Coeziune Economică şi Socială–Componenta Infrastructură Regională 2004-2006. 
Valoarea totală a contractelor: 922.868,80 lei. Cererea de finanţare şi documentele 
însoţitoare pentru „drumul de sub munte” au fost depuse în luna noiembrie 2007 la 
Organismul Intermediar pentru POR, ADR S-V Oltenia. Proiectul a fost evaluat de 
către Organismul Intermediar, urmând a fi supus aprobării în cadrul Comitetul 
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC).  
          - A fost elaborată strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj, în 
colaborare cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală. 
      - A fost implementat un proiect în valoare de 164.603,15 euro, elaborat în cadrul 
programului PHARE 2003 - Coeziune Economică şi Socială – Infrastructură 
Regională – Inundaţii, prin care au fost reabilitate două obiective şcolare afectate de 
inundaţii: Grădiniţa nr. 4 Rovinari - Clubul Copiilor, obiectiv finalizat în totalitate şi 
Căminul studenţesc Debarcader al  Universităţii “Constantin Brâncuşi”, realizat în 
proporţie de 90%. 

- Au fost elaborate şi depuse cereri de finanţare pentru proiectul “Protecţia 
resurselor naturale în judeţul Gorj, pe teritoriul localităţilor Bustuchin, Obârşia şi 
Ioneşti”. Finanţarea nerambursabilă acordată de „Administraţia Fondului pentru 
Mediu” se ridică la suma de 2.138.689,75 lei (60% din valoarea totală a proiectelor), 
diferenţa de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile fiind asigurată de Consiliul 
Judeţean Gorj. 

- Se află în implementare trei proiecte, depuse în cadrul Programului PHARE 
RO 2005/017-553.01.03.05.01 şi PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03, în valoare 
totală de 206.676 euro, şi anume: „Euroadministraţie”, „Evidenţa persoanelor, un 
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serviciu european” şi „În slujba cetăţeanului”. Pe acesta din urmă aş dori să-l 
evidenţiez în mod deosebit, deoarece odată cu implementarea sa, vom obţine un sistem 
de management al documentelor la nivelul Consiliului Judeţean Gorj care va furniza un 
mod standard şi eficient de gestionare, controlare şi distribuire a documentele, fapt care 
va influenţa în mod direct şi pozitiv întregul proces de administrare. De asemenea, el 
reprezintă primul pas în acţiunea de certificare a serviciilor publice furnizate de 
Consiliul Judetean Gorj, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001, privind 
sistemul de management al calităţii. Ca rezultate preliminare, este de menţionat 
premiul e-Administraţie acordat Consiliului Judeţean Gorj de către Asociaţia Naţională 
a Informaticienilor din Administraţia Publică, pentru implementarea Sistemului 
Informatic Integrat la consiliul judeţean şi instituţiile subordonate. 

Prin acest proces, vom obţine îmbunătăţirea sistemului de gestiune a actului 
administrativ, obiectiv general în procesul de îndeplinire a misiunii autorităţii publice. 

- În anul 2007, Consiliul Judeţean Gorj a primit suma de 1.866.909,91 lei pentru 
11 proiecte privind repunerea la stadiul iniţial a lucrărilor de infrastructură afectate de 
cele două valuri de inundaţii, din anul 2005. Finanţarea/rambursarea cheltuielilor 
efectuate în situaţii de urgenţă a fost asigurată din Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene (F.S.U.E.), în urma Acordului Cadru, încheiat între Comisia Europeană şi 
Guvernul României. 

- În luna decembrie 2007 au fost semnate contractele pentru finanţarea 
realizării documentaţiei tehnice pentru cinci proiecte, cu o valoare totală de 4.346.492 
lei (DJ 673, DJ 673A, DJ 674, centru de îngrijire şi asistenţă Dobriţa şi complexul de 
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi Bâlteni). Proiectele au fost 
depuse în cadrul programului multianual „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea 
autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii 
publice, finanţate prin POR 2007-2013”, finanţat din bugetul M.D.L.P.L.  

- A fost lansat programul „Schema de investiţii pentru proiecte mici de 
gestionare a deşeurilor” RO PHARE 2004.016-772.04.01.04.01.01, PHARE 2004 CES 
în cadrul căruia au fost contractate proiecte de gestionare a deşeurilor pentru 
localităţile: Novaci, Rovinari, Turceni, Plopşoru, Cîlnic, Motru, Runcu. 

- În cadrul Programului Phare 2005 CES – Schema de investiţii pentru 
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu, au fost 
contractate proiecte pentru localităţile Motru, Târgu-Cărbuneşti şi Padeş. 

- Elaborarea Master Planului proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor 
de alimentare cu apă şi apă uzată”, proiect care beneficiază de asistenţă tehnică sub 
formă de grant, oferită prin programul ISPA. Pentru început sunt vizate sistemele de 
alimentare cu apă şi canalizare aparţinând operatorului regional SC.APAREGIO 
GORJ, intenţia fiind de a extindere activitatea acestui operator la nivelul întregului 
judeţ.  

Activitatea de relaţii externe s-a concretizat prin încheierea unui acord de 
cooperare între judeţul Gorj şi regiunea Razgrad din Bulgaria. O delegaţie a Gorjului, 
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condusă de preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a participat la a V-a Ediţie a OPEN 
DAYS 2007 – Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor. La această manifestare, 
împreună cu reprezentanţii Maltei, Ciprului, Greciei şi Italiei, judeţul nostru a avut un 
stand de prezentare amenajat în Clădirea Comitetului Regiunilor.  

Consiliul Judeţean Gorj, prin Direcţia tehnică, asigură 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. 

În domeniul investiţiilor, în anul 2007, s-au pus în funcţiune un număr de trei 
obiective finanţate din bugetul propriu, în valoare totală de 1.168.567,04 lei, şi anume: 
- Amenajare a mansardei clădirii, extindere a lucrărilor de sistematizare la Baza de 
Intervenţie Salvamont Rânca-Novaci; 
- Amenajare clădire P+2E, Bârseşti pentru desfăşurarea activităţii Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă, împrejmuire teren şi racorduri utilităţi.  
- Reparaţie capitală de înlocuire a conductelor instalaţiei de utilizare gaze naturale la 
Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu. 

Totodată au continuat lucrările la obiectivul ,,Reparaţii capitale Muzeul Judeţean 
Gorj”, în 2007 realizându-se lucrări în valoare de 802.910,74 lei. Punerea în funcţiune 
este estimată pentru sfârşitul lunii aprilie 2008. Valoarea totală a lucrărilor executate 
de la începutul investiţiei (2006) este de 1.140.417,11 lei. 

Lucrările finanţate de la bugetul statului sau din alte surse au continuat şi în 
2007, astfel: 

- alimentare cu apă prin programul finanţat conform H.G. 577/1997; s-au finalizat 
două investiţii şi au continuat lucrările la opt obiective, în valoare totală de 
3.568.691,00 lei. 

- alimentare cu apă prin programul finanţat conform H.G. 687/1997. A continuat 
programul de alimentare cu apă la sate, însumând un total de 1.744.745,00 USD; 
au fost finalizate şi recepţionate lucrările din comuna Căpreni.  
Consiliul Judeţean Gorj a acordat asistenţă tehnică de specialitate consiliilor 

locale în vederea promovării şi finanţării de investiţii în baza O.U.G. nr.7/2006, 
privind instituirea „Programului de dezvotare a infrastructurii din spaţiul rural”. În 
cadrul programului, au fost selectate în vederea finanţării următoarele investiţii: 

- alimentare cu apă – 18 localităţi; 
- canalizare – 3 localităţi; 
- poduri şi podeţe – 10 localităţi.  

Un segment important în activitatea Direcţiei tehnice îl reprezintă promovarea, 
elaborarea documentaţiilor tehnice, urmărirea execuţiei şi recepţia lucrărilor de 
modernizare, reabilitare, reparaţii capitale, reparaţii curente şi întreţinere pe reţeaua de 
drumuri publice judeţene.  Principalul efort financiar în anul 2007 a fost îndreptat spre 
activitatea de întreţinere şi reparaţii curente (la această categorie de lucrări sunt 
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încadrate tratamentele bituminoase şi îmbrăcăminţile asfaltice uşoare), cu scopul 
menţinerii unei stări de viabilitate bună a drumurilor judeţene. 

Consiliul Judetean Gorj a achiziţionat servicii de proiectare în valoare de 
1.263.220,7 lei, pentru lucrări pe şapte drumuri judeţene, precum şi un studiu privind 
întreţinerea, dezvoltarea unitară şi sistematizarea drumurilor publice, care se va finaliza 
în 2008. Compartimentul proiectări din cadrul serviciului drumuri a elaborat un număr 
de 32 proiecte de complexitate medie.  

Activitatea de întreţinere curentă şi periodică a reţelei de drumuri judeţene se 
prezintă, pe grupe de lucrări, astfel:  

• Activitate de iarnă în valoare de 306.699,00 lei; 
• Semnalizare rutieră în valoare de 512.268,00 lei; 
• Întreţinerea pe timp de vară în valoare de 422.000  lei. Au fost realizate 

ranforsări cu asfalt pe 6,35 km, ranforsări cu beton pe 3,80 km, îmbrăcăminţi asfaltice 
uşoare pe 29,35 km, tratamente bituminoase pe 102,9 km, reabilitări sistem rutier pe 
cinci km, marcaje rutiere şi modernizări sistem rutier pe 295 km. 

Pe lângă sumele alocate din bugetul propriu, judeţul Gorj, prin consiliul 
judeţean, a beneficiat şi de alte surse de finanţare, fie prin programe guvernamentale 
(programul finanţat în baza H.G.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi asfaltarea  drumurilor de interes local clasate), fie prin contracte de 
cofinanţare pe diferite proiecte (Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între 
Consiliul Judeţean Gorj şi Administraţia Fondului pentru Mediu Bucureşti). 

De  reţinut este faptul că în ceea ce priveşte programul finanţat în baza H.G. 
577/1997, deşi se puteau finanţa şi drumuri judeţene, pentru a veni  în sprijinul 
comunelor, s-a luat decizia ca întreaga sumă de 3.002.040,62 lei alocată judeţului Gorj 
în anul 2007, să fie destinată drumurilor comunale, ştiut fiind faptul că pentru bugetele 
locale, promovarea şi susţinerea unor astfel de investiţii ar însemna un efort financiar 
mult prea mare. De finanţare, în cadrul acestui program, au beneficiat 10 comune. 

Un alt obiectiv general urmărit în cursul anului 2007 a fost asigurarea unui 
management performant al serviciilor publice de interes judeţean coordonate de 
Consiliul Judeţean Gorj, în domeniile educaţie, cultură, protecţia copilului şi asistenţă 
socială, turism şi asigurarea structurilor de salvare, evidenţa persoanelor, întreţinerea şi 
repararea reţelei de drumuri judeţene, managementul deşeurilor şi activităţi de 
salubrizare, precum şi închiriere spaţii pentru investitori.  

Cel mai important contract comercial încheiat cu un investitor străin în anul 
2007 este contractul de închiriere a unei suprafeţe de 80.205 m.p. teren şi clădiri, pe 
teritoriul S.C. Parc Industrial S.A. Bumbeşti-Jiu. Firma PIRELLI & C. AMBIENTE 
ECO TEHNOLOGY va construi şi deschide aici o fabrică pentru producţia de filtre 
auto pentru autovehicule cu motoare diesel euro 5. În primul an de desfăşurare a 
acestui contract, S.C Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu a sprijinit investitorul 
italian pentru obţinerea de avize şi autorizaţii necesare bunei desfăşurări a investiţiei 
demarate de acesta.  
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S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri S.A., societate sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Gorj, ca unic acţionar, a executat lucrări în anul 2007, din 
fondurile alocate de Consiliul Judeţean Gorj, în valoare de 21.124.546,12 lei. La 
acestea se adaugă lucrări şi prestări servicii pentru diverşi terţi, vânzări materiale în 
valoare totală de 2.181.707,97 lei. Faţă de anul anterior, se observă o creştere atât a 
cifrei de afaceri, cât şi a productivităţii muncii, cu 23%.   

Baza materială a unităţii este alcătuită din trei staţii de sortare şi patru staţii de 
preparare mixturi asfaltice, un parc de auto-utilaje format din opt autobasculante de 16 
tone, opt autobasculante de opt tone, opt autospeciale tip LEA, tractoare, patru 
buldozere, patru excavatoare, o automacara de 16 tf şi patru încărcătoare tip IFA 1803, 
cilindri compactori, două răspînditoare de mixtură asfaltică, trei autogredere, o freză 
asfalt. 

În bazele de producţie Târgu-Cărbuneşti şi Gureni a funcţionat câte o staţie de 
producere agregate sortate-concasate. 

Ca urmare a necesităţii constituirii unei structuri cu atribuţii în domeniul 
managementului deşeurilor, începând cu data de 01.05.2007, a fost înfiinţat Serviciul 
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, 
serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 
Judeţean, înfiinţat prin reorganizarea fostului Serviciu de Protecţie a Plantelor Gorj. În 
colaborare cu Direcţia de Cooperare şi Dezvoltare Regională, noua structură s-a 
implicat în constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul 
Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj. De asemenea, a urmărit, pe parcursul 
anului 2007, modul de îndeplinire  a programului de măsuri pentru gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale. Ca urmare a acestui program şi pe baza criteriilor de 
evaluare stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 48/24.05.2007, au fost 
încheiate note de constatare şi premiate 12 comune, cu suma totală de 100.000 lei. 

În domeniul protecţiei sociale, Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj a continuat derularea unor proiecte şi programe aflate în 
curs de implementare şi a iniţiat noi parteneriate privind prevenirea abandonului şcolar, 
prevenirea abandonului copiilor de către familii, consiliere pentru persoanele cu 
dizabilităţi în vederea încadrării în muncă, accesul la educaţie pentru grupurile 
dezavantajate, protecţia specială în centre de tip rezidenţial sau alternative de tip 
familial etc. Este de menţionat şi înfiinţarea Asociaţiei „Inimi de gorjeni”, cu scopul de 
a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor defavorizate, de a atrage atenţia opiniei publice 
asupra problemelor semenilor lor şi de a încuraja colaborarea între sectorul 
instituţional public şi societatea civilă. 

Începând cu data de 01.07.2007, Centrul Pilot Târgu-Cărbuneşti devine structură 
funcţională a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. Cu 
aceeaşi dată, se modifică titulatura în Complexul de Servicii Comunitare, cu Secţii 
Protejate, pentru Recuperare-Reabilitare a Persoanelor cu Handicap şi Formare 
Profesională Târgu-Cărbuneşti 
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Educaţia şi cultura, domenii interconectate atât prin interesul arătat de cetăţeni, 
cât şi prin efectele pe termen lung asupra comportamentului şi mentalităţii colective, 
sunt bine reprezentate în activitatea Consiliului Judeţean Gorj. Cele cinci unităţi 
subordonate care activează în aceste domenii s-au aflat, şi în cursul anului 2007, în 
prim-planul vieţii culturale din judeţ şi au beneficiat de susţinere din partea instituţiei 
noastre.  

Consiliul Judeţean Gorj a finanţat, potrivit competenţelor sale, şi a monitorizat 
prin intermediul Compartimentului Politici Social-Culturale, activitatea Şcolii 
Populare de Artă Târgu-Jiu, Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj, Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” şi Muzeului Judeţean „Alexandru 
Ştefulescu”. Pe baza Agendei Culturale pe anul 2007 au fost desfăşurate programe 
comune de cultură şi educaţie, cu scopul de a promova şi perpetua tradiţiile locale, de a 
valorifica talentul tinerilor, dar şi măiestria meşterilor locali. S-a pus accent pe 
manifestările capabile să reprezinte Gorjul în plan internaţional, cultura şi arta fiind 
ambasadorii cei mai credibili în plan extern.    

În calitate de autoritate a administraţiei publice locale şi pentru a putea accesa 
cât mai multe programe externe cu fonduri nerambursabile pentru comunităţile locale, 
Consiliul Judeţean Gorj a urmărit dezvoltarea parteneriatelor publice locale, dar şi a 
parteneriatelor cu alte structuri.  
  Astfel, au fost constituite Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul 
Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare 
„ADIA”, a fost înfiinţat operatorul regional S.C. APAREGIO Gorj S.A., operator de 
specialitate în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.  

Consiliul Judeţean Gorj participă, în calitate de asociat membru fondator, la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ASMED” Gorj, asociaţie din care mai fac 
parte municipiile Târgu-Jiu şi Motru, oraşele Rovinari şi Turceni şi comuna Mătăsari.  
Alte parteneriate din care face parte Consiliul Judeţean Gorj sunt Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Sud-Vest” Oltenia, în colaborare cu celelalte judeţe ale 
Olteniei şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară din Zona Montană a Judeţului 
Gorj, constituită cu participarea a 11 unităţi administrativ-teritoriale. 
  Consiliul Judetean Gorj, prin aparatul de specialitate, a oferit consultanţă tehnică 
pentru constituirea Asociaţiei „Intercom Sud-Vest Gorj”, cu nouă unităţi adminsitrativ-
teritoriale. 

Au fost cooptate toate entităţile implicate în dezvoltarea durabilă a judeţului,  
într-o Echipă de Parteneriat pentru Mediu şi a fost elaborat Planul Local de Acţiune 
pentru Mediu.  

Putem afirma că şi în 2007, Consiliul Judeţean Gorj a avut o bună colaborare cu 
instituţiile deconcentrate şi descentralizate ale statului de pe teritoriul judeţului, în 
domeniile învăţământ, sănătate sau agricultură, cultural sau social. Prin toate acţiunile 
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comune, am urmărit să venim în întâmpinarea dorinţelor cetăţenilor, pentru 
soluţionarea problemelor din comunităţile locale. 
 În colaborare cu Instituţia Prefectului Gorj, au fost iniţiate proiecte de hotărâri 
de guvern, pentru atragerea de sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului 
destinate lucrărilor de investiţii în beneficiul strămutaţilor din localităţile Cojani şi 
Albeni, modernizării drumurilor comunale şi săteşti din comunele Leleşti şi Baia de 
Fier, echilibrării bugetului propriu al judeţului Gorj, precum şi proiecte de hotărâri 
pentru atestarea domeniului public al judeţului Gorj 
 Relaţia Consiliului Judeţean Gorj cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai serviciilor 
oferite de acesta, s-a realizat şi prin intermediul mass-media. Aruncând o privire 
retrospectivă asupra colaborării avute pe parcursul anului 2007 cu reprezentanţii presei 
scrise şi audio-vizuale din Gorj şi de la organismele centrale, putem spune că a fost una 
benefică pentru instituţie. Acţiunile şi programele derulate de către Consiliul Judeţean 
Gorj, de aparatul său de specialitate, au fost aduse la cunoştinţa publicului în timp util, 
pe de o parte, iar pe de altă parte, ecoul acestor acţiuni, dar şi nemulţumirile şi 
problemele cetăţenilor au fost identificate rapid pentru a putea fi soluţionate.  

Este de menţionat colaborarea avută cu prilejul participării delegaţiei Gorjului la 
Săptămâna Regiunilor şi Oraşelor de la Bruxelles sau a proiectului „Tineri în 
România” – acţiune de tip voluntariat desfăşurată de grupuri de tineri belgieni în trei 
localităţi din Gorj. 

Tot prin intermediul mass-media, ne-am făcut cunoscute acţiunile, ideile şi 
proiectele la nivel regional, naţional şi internaţional. Concursul „Cultură şi aventură în 
Gorj”, organizat de Radio România Internaţional, a proiectat Gorjul, pentru al doilea 
an consecutiv, în atenţia ascultătorilor din întreaga lume, cu oferta sa turistică şi 
culturală. Prin emisiunile Radio Oltenia Craiova „Audienţa în direct”, difuzată periodic 
chiar din sediul Consiliului Judeţean Gorj, şi „Acasă în Europa”, am fost în legătură 
directă cu cetăţenii şi cu problemele lor, am avut posibilitatea să îi informăm despre 
proiectele noastre referitoare la comunităţile din care aceştia fac parte. 

 
În concluzie, acţiunile pe care le-am iniţiat şi desfăşurat în cursul anului 2007, 

ca şi pe perioada întregului mandat, se pot rezuma în câteva concepte reprezentând 
valorile de bază, promovate de autoritatea publică pe care o reprezint:  

- excelenţă în administraţia publică, prin profesionalism şi etică la standarde 
ridicate, performanţe de înalt nivel ale funcţionarilor publici; 

- transparenţă în actul administrativ şi în activitatea structurilor administrative; 
- accesibilitate pentru servicii, flexibilitate şi adaptabilitate conform cerinţelor 

cetăţenilor; 
- calitate superioară şi performanţă a serviciilor personalizate oferite; 
- responsabilitate faţă de cetăţean şi comunitatea locală. 

  În anul 2008, eforturile administraţiei publice judeţene trebuie să se îndrepte 
spre continuarea programelor şi proiectelor aflate în desfăşurare, în special a celor de 
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importanţă deosebită pentru judeţ, legate de infrastructura rutieră, de alimentare cu 
apă, gaze şi canalizare, de protecţia mediului. Odată cu deschiderea finanţărilor pe 
programele sectoriale, vom urmări implementarea proiectului de reabilitare a zonei 
industriale Bumbeşti-Jiu, care se poate constitui într-un puternic pol de activitate 
industrială. În structura bugetului anual de venituri şi cheltuieli, cheltuielile materiale 
trebuie să aibă o pondere mai mare. De asemenea, asigurarea cofinanţării în proiecte 
şi programe susţinute din fonduri externe.  

Pentru a putea atinge standardele de performanţă dorite, este necesară 
obţinerea certificării ISO 9001:2001.  

Toate aceste obiective stabilite pentru anul 2008, în scopul unei dezvoltări 
echilibrate a vieţii economice şi sociale a judeţului, sunt realizabile în măsura în care 
politica de descentralizare a sarcinilor publice către autoritatea publică judeţeană va 
fi corelată cu capacitatea financiară a acesteia de a le susţine. În felul acesta, 
programele administraţiei publice vor fi corelate mult mai bine cu nevoile reale ale 
comunităţilor locale, ale comunităţii de afaceri şi ale cetăţenilor, în general.  

Ne bazăm în continuare pe o bună colaborare cu consilierii judeţeni, cu 
consiliile locale şi primarii localităţilor, şi nu în ultimul rând, cu cetăţenii, ca fiind cei 
mai în măsură să cunoască şi să propună direcţiile de urmat în dezvoltarea 
localităţilor pentru următorii ani. 
 

 Preşedinte, 
Ion CĂLINOIU 
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APARATUL DE SPECIALITATE AL 
CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 

 
ARHITECT ŞEF 

  
Coordonarea elaborării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a 

regulamentelor de urbanism a stat şi în anul 2007 la baza activităţii celor două 
compartimente din cadrul departamentului „Arhitect şef”, după cum urmează: 

 Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului  
• Realizarea cadastrului în municipiul Târgu Jiu şi oraşele Rovinari, Ţicleni, 

Tg-Cărbuneşti şi Turceni; a continuat programul conform Legii nr. 7/1996 
privind sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi 
băncilor de date urbane cu alocarea sumelor de la bugetul de stat prin 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (M.L.D.P.L.) în 
valoare totală de 348.590,0 lei; 

• Actualizarea planurilor urbanistice generale ale comunelor Dăneşti, 
Bengeşti – Ciocadia şi Alimpeşti. La solicitarea Consiliului Judeţean Gorj, 
acelaşi minister a alocat suma de 45.318 lei.   

• Împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. D.Petrescu” 
Gorj şi Inspecţia de Stat în Construcţii s-au întocmit situaţii despre zonele 
afectate de alunecările de teren, inundaţii şi poluări accidentale în 
localităţile Baia de Fier, Bolboşi, Albeni, Dobriţa, Arcani, Tg-Cărbuneşti, 
Bustuchin, Roşia de Amaradia, Rovinari. 

• Împreună cu Instituţia Prefectului Gorj s-a monitorizat activitatea privind 
situaţia strămutaţilor din localităţile Cojani şi Albeni.  

• Participare la organizarea licitaţiilor, urmărirea lucrărilor şi recepţia unor 
investiţii realizate de primăriile Albeni, Târgu-Cărbuneşti, Bustuchin, 
Aninoasa, Teleşti, Dăneşti. 

• Întocmirea caietelor de sarcini, participarea la licitaţii şi monitorizarea 
desfăşurării lucrărilor de reabilitare a unor clădiri aflate în patrimoniul 
consiliului judeţean pentru localităţile Târgu-Jiu şi Rovinari. 

• Acordarea asistenţei tehnice de specialitate pentru întocmirea 
documentaţiei, obţinerea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de 
construire pentru investiţia „Reabilitarea parcului industrial Bumbeşti-
Jiu”. 

• Recepţia a 210 documentaţii pentru atestarea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor conf. HG 834/1991. 
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• Prin intermediul Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor de Artă din România, 
cu sprijin financiar de la M.D.L.P.L., s-a întocmit catalogul monumentelor 
reprezentative din judeţele afiliate acestei asociaţii.  

• În colaborare cu M.D.L.P.L., s-a acordat consultanţă proiectanţilor pentru 
elaborarea hărţilor de hazard la nivelul judeţului Gorj, a hărţii pilot de risc 
la alunecări de teren pentru comuna Roşia de Amaradia 

• În colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare 
URBANPROIECT Bucureşti s-a elaborat Planul de Amenajare a 
Teritoriului Naţional (PATN) sect. VIII-a Zone rurale, PATN sect. VII-a 
Infrastructura pentru educaţie, iar împreună cu UNCJR s-au elaborat 
diverse proiecte de hotărâri de guvern.  

• Participarea, alături de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, la 
emiterea avizelor de mediu. 

• Participare la întocmirea Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor, la 
întocmirea „Strategiei de dezvoltare a judeţului Gorj”, la întâlniri cu 
populaţia pentru analizarea proiectelor din judeţ care au impact asupra 
mediului, acţiuni privind proiectul „NATURA 2000” şi zonele protejate. 

 Compartimentul autorizări şi control a eliberat un număr de 192 certificate de 
urbanism, pentru care s-au încasat 7.218,03 lei şi 63 de autorizaţii de construire 
pentru care s-au încasat 419.506,14 lei. 
• S-au efectuat controale şi acţiuni de îndrumare în specificul activităţii la un 

număr de 26 localităţi din judeţ. 
 

 
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

 
       Compartimentul şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul de audit 
aprobat. S-a efectuat auditarea activităţii a două compartimente din cadrul Consiliul 
Judetean Gorj şi a opt instituţii subordonate pentru verificarea legalităţii, realităţii şi 
exactităţii evidenţei contabile, de gestiune şi financiare. 
► În conformitate cu Legea nr.672/2002 privind activitatea de audit public intern şi 
planului de audit pe anul 2007 au fost auditate activităţi ale unor compartimente 
funcţionale din cadrul Consiliul Judetean Gorj şi entităţi economice subordonate: 
 - Activitatea Compartimentului de Resurse Umane; 
 - Activitatea Serviciului Buget, Venituri, Relaţii Instituţii Subordonate şi Unităţi 
Administrativ – Teritoriale. 
 - Serviciul Public de Protecţia Plantelor; 
 - Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor; 
 - Şcoala Populară de Artă; 
 - Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii; 
 - Ansamblul Artistic Doina Gorjului; 
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 - Serviciul Public Judeţean Salvamont; 
 - Biblioteca Judeţeană „Christian-Tell”; 
 - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu. 

- S.C. Tisprest S.A. 
► Pentru formarea unei imagini corecte şi coerente privind modul de administrare a 
veniturilor şi cheltuielilor publice, în urma acţiunilor întreprinse, s-au formulat 
recomandări de remediere a unor deficienţe constatate: 
 - neîntocmirea referatelor de necesitate la achiziţia diferitelor materiale; 
 - necompletarea la zi a registrelor contabile prevăzute de Legea 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 legale; 

- necompletarea formularelor de ordonanţare la plată prevăzute de O.M.F.P. 
nr.1792/2002; 

- neimplementarea standardelor de control managerial conform O.M.F.P. 
nr.946/2005; 

- neutilizarea în totalitate a programului informatic de contabilitate DUALIS. 
► Au fost auditate situaţiile financiare la data de 31.12.2007 ale Consiliul Judeţean 
Gorj şi unităţilor subordonate, emiţându-se 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 cursul anului 2007, Compartimentul Audit Public Intern a asigurat consiliere 
tuturor compartimentelor din cadrul Consiliul Judetean Gorj şi instituţiilor 
subordonate. 

 
 

COMPARTIMENTUL MASS-MEDIA 
 

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

Astfel, Compartimentul mass-media a asigurat cadrul organizatoric pentru 
desfăşurarea a 47 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 Gorj, 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 
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directorii instituţiilor subordonate sau agenţilor economici sub autoritate, dar şi 
consilieri din aparatul de specialitate al consiliului.  

Dintre subiectele abordate, pot fi amintite următoarele: 
- întâlnirea de lucru a conducerii Consiliului Judeţean Gorj cu reprezentanţii   

direcţiilor de specialitate  pentru stabilirea obiectivelor generale pe anul 
2007; 

- întâlnirea de lucru cu primarii şi contabilii şefi din unităţile administrativ 
teritoriale ale judeţului pentru repartizarea sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat ; 

- prezentarea proiectelor aflate în faza de implementare şi portofoliul de 
proiecte pe perioada 2007-2013; 

- activitatea  bibliotecilor publice pe anul 2006; 
- activitatea  tinerilor de la Centrul Pilot din Târgu-Cărbuneşti; 
- programul privind lucrările de administrare, întreţinere, reparare, construcţii 

şi modernizări pe drumuri publice în anul 2007, situaţia intermediară a 
realizării acestora la sfârşitul primului semestru, alocarea de fonduri pentru 
aceste lucrări;  

- programul de transport judeţean pe anul 2007; 
- prezentarea programului de investiţii şi a programului de achiziţii publice pe 

anul 2007; 
- aprobarea unui  împrumut intern necesar realizării investiţiilor şi obţinerea de 

credite pentru investiţii în infrastructură;  
- lansarea procesului participativ de elaborare a strategiei de elaborare a 

strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj; 
- promovarea turismului în judeţul Gorj  prin implicarea consiliului judeţean la 

realizarea proiectului  „Ghidul festivalurilor şi evenimentelor locale 
tradiţionale din România”; 

- înfiinţarea  unei asociaţii  de dezvoltare intercomunitară în sud-vestul 
judeţului; 

- participarea  la Târgul Naţional de Turism al României, la ROMEXPO 
Bucureşti, prin intermediul Serviciului Salvamont; 

- strategia de dezvoltare a turismului în Gorj; 
- programul  de măsuri privind  gospodărirea localităţilor rurale şi urbane; 
- Agenda culturală pe 2007; 
- acţiunile desfăşurate cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei; 
- repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea 

„Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural”; 

- obiectivele şi programul de acţiune ale Serviciului Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj; 
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- măsurile care au fost luate pentru rezolvarea situaţiei  create de alunecările de 
teren pentru strămutaţii din comunele Roşia de Amaradia, Albeni şi 
Bustuchin; 

- prezentarea proiectului „Tineri în România”; 
- implementare Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor; 
- prezentarea Programului Operaţional  Regional ; 
- prezentarea situaţiei privind fondurile alocate şi cheltuite pentru lucrările de 

reabilitare a unităţilor şcolare la 28 august 2007; 
- prezentarea acţiunilor ce au avut loc  la Bruxelles cu ocazia organizării 

„Open Days 2007”;  
- fundamentarea proiectului de buget pe anul 2008; 
- măsurile şi acţiunile ce fac parte din programul anual de dezvoltare 

economico-socială a judeţului 
- activităţile desfăşurate pentru întreţinerea patrimoniului Consiliului Judeţean 

Gorj; 
- probleme legate de rectificarea bugetară, suplimentarea de fonduri pentru 

reparaţiile de drumuri; 
- prezentarea activităţii Serviciului de Protecţie a Plantelor, Salvamont Gorj şi 

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 
organismelor centrale de presă 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. Au fost redactate 38 astfel de materiale, care au 
fost transmise prin fax şi poşta electronică redacţiilor locale, fiind amplasate şi pe site-
ul specializat al instituţiei.  

În anul 2007, serviciile de publicitate ale instituţiei au fost adjudecate prin 
licitaţie, pe cele trei canale media împărţite pe cinci loturi de servicii, de către SC GNC 
PRESS IMPACT ÎN GORJ – pentru cotidian local, SC MEDIA SUD 
MANAGEMENT – pentru cotidian regional, SC BARIA IMPEX PROD SRL – pentru 
săptămânal local, SC X-MEDIA & MUSIC PRODUCTION SRL Târgu-Jiu pentru 
radio şi Antena 1 Târgu-Jiu pentru televiziune.  

Consilierii din cadrul Compartimentului de presă au redactat peste 20 de articole 
referitoare la activitatea preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Gorj, a 
comisiilor de specialitate şi a direcţiilor din aparatul de specialitate. Materialele au fost 
publicate atât în ziarele cu care s-au încheiat contractele de publicitate, cât şi în diverse 
alte publicaţii de specialitate, cu acoperire naţională: „Revista Română pentru 
Administraţie Publică Locală”, „Bursa construcţiilor”.  
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La solicitarea organismelor mass-media, precum şi la iniţiativa 
compartimentului de specialitate, au fost organizate interviuri radio-tv înregistrate sau 
a fost asigurată prezenţa conducerii Consiliului Judeţean Gorj în cadrul emisiunilor 
economice, sociale şi culturale ale studiourilor locale, regionale sau naţionale. Sunt de 
menţionat: 

- concursul „Cultură şi aventură în Gorj”, organizat de Radio România 
Internaţional. Pe parcursul lunilor martie, aprilie şi mai 2007, postul de radio 
amintit a difuzat emisiuni şi a lansat întrebări legate de bogăţia culturală a 
Gorjului. Câştigătorii concursului, o pereche de italieni, au petrecut cinci zile 
în luna august, în judeţul nostru, putând cunoaşte îndeaproape nu numai 
valorile culturale, dar şi potenţialul turistic al Gorjului. 

- emisiunile Radio Oltenia Craiova „Audienţa în direct”, difuzată periodic 
chiar din sediul Consiliului Judeţean Gorj, şi „Acasă în Europa”. 

În fiecare săptămână, un consilier din cadrul Compartimentului de presă a 
participat la şedinţele de lucru operative cu personalul de conducere din Consiliul 
Judeţean Gorj, la şedinţele comune de lucru cu Instituţia Prefectului şi Primăria Târgu-
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 Gorj şi a monitoriza semnalele din teritoriu cu privire la administraţia publică 
locală şi doleanţele cetăţenilor.  
 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.  

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/în limbile engleză şi franceză.  

La solicitarea conducerii Consiliului Judeţean Gorj, 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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DIRECŢIA COOPERARE ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ  

 
Direcţia Cooperare şi Dezvoltare Regională a fost înfiinţată începând cu luna 

iulie 2007, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judetean Gorj, cu scopul eficientizării 
şi corelării politicilor publice cu iniţiativele locale, ce au drept obiectiv dezvoltarea 
durabilă a judeţului Gorj.  

Până la data înfiinţării direcţiei, activitatea de profil s-a desfăşurat în cadrul 
Serviciului Integrare Europeană, Programe, IT şi Mediu.  
 

Serviciul Cooperare, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe 
 

 Ponderea cea mai mare a activităţii Serviciului Cooperare, Dezvoltare Regională 
şi Relaţii Externe în anul de raportare a fost reprezentată de întocmirea 
documentaţiilor şi cererilor de finanţare, după cum urmează: 
 

  Actualizarea documentaţiei tehnice pentru proiectele „Reabilitare drumuri 
judeţene DJ 665 Curtişoara–Racoviţa km 0+000–54+500 şi DJ 675C Poienari–Baia 
de Fier km 0+000–4+300” şi „Reabilitarea zonei industriale Bumbeşti-Jiu”, din 
cadrul programului PHARE Coeziune Economică şi Socială–Componenta 
Infrastructură Regională 2004-2006. Actualizarea documentaţiei tehnice s-a făcut 
conform HG 811/2006, urmând a fi finanţate din fondurile structurale prin Programul 
Operaţional Regional. Valoarea totală a contractelor: 415.928,80 lei (Reabilitare 
drumuri judeţene DJ 665 Curtişoara – Racoviţa km 0+000–54+500 şi DJ 675C 
Poienari - Baia de Fier km 0+000–4+300) şi 506.940,00 lei (Reabilitarea zonei 
industriale Bumbeşti-Jiu) 
  În luna noiembrie 2007 a fost depusă cererea de finanţare şi documentele 
însoţitoare la Organismul Intermediar pentru POR, ADR S-V Oltenia, pentru proiectul 
„Reabilitare drumuri judeţene DJ 665 Curtişoara – Racoviţa km 0+000–54+500 şi DJ 
675C Poienari - Baia de Fier km 0+000–4+300”. Proiectul a fost evaluat de către 
Organismul Intermediar, urmând a fi supus aprobării în cadrul Comitetul Regional de 
Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC). 
 

 Elaborarea strategiei de dezvoltare a 
judeţului, în cadrul programul PHARE 
2004/016-772.01.02/02, prin proiectul 
”Planificare Strategică Participativă pentru 
Dezvoltarea Socio-Economică a Judeţului 
Gorj”, ce s-a desfăşurat în colaborare cu 
Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală. 
Principalele activităţi ale proiectului:  
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 Conferinţa de lansare a componentei de construire a capacităţii ONG-urilor din 
domeniul dezvoltării economice şi sociale; 

 Evaluarea nevoilor de instruire şi pregătirea modulelor de instruire pentru ONG-uri; 
 Două serii de instruire;  
 Program de formare a formatorilor; 
 Colectare date şi informaţii în comunităţi privind problemele socio-economice;  
 Lansarea procesului participativ de elaborare a strategiei integrate de dezvoltare 

economică şi socială  a judeţului Gorj; 
 Elaborare studiu privind situaţia socială şi economică existentă în judeţul Gorj; 
 Elaborarea schiţei de strategie de dezvoltare economică şi socială integrată a 

judeţului Gorj cu implicarea factorilor cheie pentru dezvoltarea economică şi 
socială a judeţului (din sectorul public, sectorul privat şi societatea civilă); 

 Dezvoltarea planului de implementare al strategiei socio-economice integrate a 
judeţului Gorj cu detailarea programelor şi proiectelor; 

 Conferinţa finală de prezentare a rezultatelor şi evaluare.  
 

 Implementare proiect elaborat în cadrul 
programului PHARE 2003 - Coeziune 
Economică şi Socială – Infrastructură 
Regională – Inundaţii.  
Prin proiect au fost reabilitate două obiective 
şcolare afectate de inundaţii  
-  Grădiniţa nr. 4 Rovinari - Clubul Copiilor, 
obiectiv finalizat în totalitate. 
-  Căminul studenţesc „Debarcader” al  

Universităţii “Constantin Brâncuşi”- realizat în proporţie de 90%. 
Valoarea totală a finanţării externe nerambursabile pentru acest proiect se ridică la 

suma de 164.603,15 euro. 
Perioada de implementare: august 2006 –
aprilie 2008 
► Elaborarea şi depunerea de cereri de 
finanţare la Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, prin Administraţia 
Fondului pentru Mediu pe programul 
Fondul de Mediu.  

Proiectul “Protecţia resurselor 
naturale în judeţul Gorj, pe teritoriul 
localităţilor Bustuchin, Obârşia şi Ioneşti”, 
are ca obiectiv protecţia resurselor naturale, 
iar titlul proiectelor tehnice şi studiilor de 
fezabilitate sunt denumirile soluţiilor tehnice 
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propuse de către proiectanţi: „Consolidare terasamente pe DJ675C, la km 13+200, în 
comuna Bustuchin”; „Consolidare terasamente pe DJ 605A, km 49+900, Obârşia” şi 
respectiv „Consolidare terasamente pe DJ 674, km 33+000, comuna Ioneşti”.  

Rezultatele proiectului: 
- asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă a traficului rutier; 
- eliminarea pericolului de alunecarea a terenului, prin stabilizarea terenului; 
- eliminarea pericolului de izolare a comunităţilor din zonele afectate de 

calamitate. 
 Finanţarea nerambursabilă acordată de „Administraţia Fondului pentru 
Mediu” se ridică la suma de 2.138.689,75 lei (60% din valoarea totală a proiectelor), 
diferenţa de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile fiind asigurată de Consiliul 
Judeţean Gorj. 
 

 Consiliul Judeţean Gorj are în implementare trei proiecte, depuse în cadrul 
Programului PHARE RO 2005/017-553.01.03.05.01 şi PHARE RO 2006/018-
147.01.03.02.03. 

• Proiectul „Euroadministraţie” vizează crearea structurilor specifice pentru 
realizarea şi monitorizarea fiecărei etape din cadrul procesului de 
descentralizare, creşterea performanţelor administraţiei publice locale prin 
pregătirea funcţionarilor din cadrul Consiliului Judeţului Gorj, a instituţiilor 
publice subordonate acestuia, precum şi a funcţionarilor publici din cadrul 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj pentru a fi în concordanţă cu cerinţele 
actuale impuse de Uniunea Europeană. 

Valoare totală proiect – 60.553 Euro, din care: 
- grant contractat – 53.286, 64 Euro 
- contribuţie locală – 7.266,36 Euro 

• Proiectul „Evidenţa persoanelor, un serviciu european” vizează crearea 
structurilor specifice pentru realizarea şi monitorizarea fiecărei etape din 
cadrul procesului de descentralizare, creşterea performanţelor administraţiei 
publice locale prin pregătirea personalului specializat din cadrul Direcţiei 
Comunitare Judeţene de Evidenţa Persoanelor Gorj, pentru a fi în concordanţă 
cu cerinţele actuale impuse de Uniunea Europeană. 

Valoare totală proiect – 54.000 Euro, din care: 
- grant contractat – 48.600 Euro 
- contribuţie locală – 5.400 Euro 

• Proiectul „În slujba cetăţeanului” urmăreşte implementarea unui sistem de 
management al documentelor la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, sistem ce 
va furniza un mod standard şi eficient de gestionare, controlare şi distribuire 
a documentele,  fapt care influenţează în mod direct şi pozitiv întregul proces 
de administrare. 

Valoare totală proiect –92.243,04 Euro din care: 
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- grant contractat –81.173,88 Euro 
- contribuţie locală –11.069, 16 Euro 

 
  În urma Acordului Cadru, încheiat între 

Comisia Europeană şi Guvernul României în 
vederea asigurării unui împrumut nerambursabil 
din Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene (F.S.U.E) pentru 
finanţarea/rambursarea cheltuielilor efectuate în 
situaţii de urgenţă, a fost semnat acordul între 
Ministerul Internelor şi Reformei 
Adminsitrative şi Consiliul Judeţean Gorj, 

pentru finanţarea/rambursarea cheltuielilor efectuate pentru repunerea la stadiul iniţial 
a lucrărilor de infrastructură afectate de cele două valuri de inundaţii, din anul 2005. În 
anul 2007, Consiliul Judeţean Gorj a primit suma de 1.866. 909,91 lei pentru 11 
proiecte, conform listei lucrărilor prioritare aprobate de Comitetul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă corespunzătoare celor două perioade de inundaţii.  
  Cele 11 obiective pentru care s-a primit finanţare sunt: Refacere podeţe şi drum 
pe DC 25 km 0+000 – 3+100, Albeni; Refacere podeţ pe DC 27 A, km 17+400, sat 
Bîrzeiu, Berleşti; Refacere podeţ pe DC 75 km 0+100, Bolboşi; Refacere podeţ pe DC 
63 km 2+000, sat Drăguţeşti, comuna Drăguţeşti; Refacere podeţ pe DC 31 km 3+500, 
Logreşti; Refacere podeţ pe DC 605B km 9+500, Stejari; Consolidare terasamente pe 
DC 29 Poiana Seciuri, km 1+050, Roşia de Amaradia; Refacere apărare maluri DC 26, 
km 0+866, Schela; Consolidare terasamente pe DC 664, km 9+700, Schela; 
Consolidare terasamente pe DJ 661 , km 68+840, Ţânţăreni-Săcelu-Crasna, comuna 
Crasna; Consolidare terasamente şi amenajare traseu pe DJ 672 D, km 7+900-8+200, 
Leleşti-Dobriţa, comuna Runcu. 
 

 În cadrul activităţilor de informare şi coordonare a consiliilor locale şi de 
promovare a judeţului Gorj, Serviciul Cooperare, Dezvoltare Regională şi 
Relaţii Externe a desfăşurat următoarele acţiuni: 

 
 În perioada martie – aprilie 2007, funcţionarii publici din cadrul Serviciului 

Cooperare, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe au organizat şi susţinut seminarii 
de instruire cu personalul responsabil cu integrarea europeană din cadrul primăriilor 
judeţului. 
 Seminarile au fost organizate în trei serii cu durata de trei zile, iar temele 
dezbătute au fost: 

- Prezentarea cadrului general al Uniunii Europene, Instituţii Europene, Etapele 
aderării României şi procesul de negociere; 

- Instrumente de preaderare – PHARE, ISPA ŞI SAPARD; 
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- Instrumente financiare post-aderare –Fonduri Structurale, Fondul de Coeziune; 
- Prezentarea Planului Naţional de Dezvoltare (PND), Planului Regional de 

Dezvoltare (PDR), Programul Operaţional Regional (POR) şi Programelor 
Operaţionale Sectoriale (POS); 

- Programarea, pregătirea, redactarea, finanţarea şi managementul proiectelor 
finanţate din fonduri externe; 

- Studiu de caz privind redactarea unei cereri de finanţare din fonduri europene;   
 

 In perioada ianuarie–iulie 2007, doi consilieri din cadrul Serviciului Cooperare, 
Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe au participat la 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. 

 
  În perioada 8 - 11 octombrie 2007, o delegaţie din judeţul Gorj, condusă de  

preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ion 
Călinoiu, a participat la a V-a Ediţie a OPEN 
DAYS 2007 – Săptămâna Europeană a 
Regiunilor şi Oraşelor. Gorjul a făcut parte 
din conglomeratul European Borders 
Network, alături de Malta, Cipru, Grecia şi 
Italia. Împreună cu reprezentanţii acestor ţări, 
judeţul nostru a avut un stand de prezentare 
amenajat în clădirea Comitetului Regiunilor 
(CoR), în cadrul evenimentului “Investors 

caffe”, ce s-a desfăşurat pe durata a trei zile, 9-11 oct 2007. Delegaţia judeţului Gorj s-
a întâlnit cu reprezentanţii ţărilor membre din cadrul conglomeratului, întâlnire în 
cadrul căreia au fost puse bazele unor colaborări viitoare. 
 

  A fost demarată licitaţia în vederea elaborării unui „Studiu pentru valorificarea 
potenţialului turistic al judeţului Gorj”. Prin acest studiu se urmăreşte: 
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- identificarea şi clasificarea tuturor zonelor turistice şi cu potenţial turistic, 
inclusiv a celor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declarate arii protejate;  

- identificarea tuturor obiectivelor de interes turistic, a formelor de turism 
practicabile şi structurilor turistice de cazare;  

- prezentarea unor proiecte de dezvoltare turistică în locaţiile identificate cu 
potenţial turistic (inclusiv analiza SWOT pentru infrastructură şi dotările 
tehnico-edilitare);   

- identificare şi clasificarea principalelor obiective turistice şi cu potenţial turistic, 
inclusiv a monumentelor naturale, istorice, religioase etc.; 

- introducerea tuturor obiectivelor în circuitul turistic şi identificarea modalităţilor 
de promovare a acestora în plan naţional şi internaţional;  

- prezentarea unei statistici privind evoluţia capacităţii de cazare (pe categorii de 
clasificare, hoteluri, moteluri şi pensiuni), a numărului de turişti şi a încasărilor 
din turism pe anii: 1990-1995/2000-2006;  

- măsuri propuse pentru dezvoltarea şi modernizarea structurilor de cazare în 
judeţ, pe baza previziunilor de dezvoltare a turismului în zonă; 

- analiza structurilor de primire turistică existente din punct de vedere al încadrării 
în normele naţionale;   

- evaluarea potenţialului turistic al judeţului Gorj şi stabilirea unor priorităţi de 
investiţii pentru administraţia publică (infrastructură etc.) şi investitorii privaţi 
(capacităţi de cazare, pârtii de schi, transport pe cablu, parcuri de distracţie etc.), 
(minim 20 de priorităţi);  

- hărţi ale judeţului cu evidenţierea tuturor categoriilor de obiective turistice; 
- hartă separată cu domeniul schiabil din nordul judeţului, cu evidenţierea tuturor 

amplasamentelor pârtiilor de schi, traseelor turistice, facilităţilor de transport pe 
cablu existente sau posibil de realizat, drumurilor de acces existente (inclusiv 
starea lor) sau propuse. Propunerea unor trasee turistice (minim cinci) cu durată 
de 1-3 zile; 

- identificarea zonelor pretabile la activităţi de turism ecologic, bazat pe 
principiile dezvoltării durabile; 

- identificarea locaţiilor cu potenţial turistic şi regimul de proprietate al 
terenurilor; 

- identificarea modalităţilor de promovare. 
Termenul de finalizare al „Studiului privind valorificarea potenţialului turistic al 

judeţului Gorj” este luna martie 2008. 
 

 Prin HG nr. 1424/2007 privind aprobarea programului multianual “Asistenţă 
tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea 
tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin POR 2007-2013” şi 
finanţarea acestuia din bugetul MDLPL, în luna decembrie 2007 au fost semnate 
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contractele pentru finanţarea realizării documentaţiei tehnice pentru următoarele 
proiecte: 

••  “Reabilitarea DJ 673, Şiacu-Borăscu-Turceni-Broşteni (DN66), km 16+650-
41+650” 

••  “Reabilitarea DJ 673A, 
Turceni-Mătăsari-Strâmba-

Vulcan, km 0+000-27+790” 
••  “Reabilitarea DJ 674, 

Vlăduleni-Urdari-Turceni-
Ioneşti, km 0+000-38+400” 

••  “Extindere şi dotare centru de 
îngrijire şi asistenţă Dobriţa” 

••  “Extindere capacitate prin 
reabilitare, amenajare şi 
modernizare etaj III la       
Complexul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică 

                                                                                   pentru Adulţi Bâlteni” 
Valoarea totală a finanţării – 4.346.492 lei 

 
 Protecţia Mediului  

  Cooptarea tuturor entităţilor implicate în dezvoltarea durabilă a judeţului,  într-
o Echipă de Parteneriat pentru Mediu. Cadrul organizatoric pentru elaborarea 
Planului Local de Acţiune pentru Mediu a fost asigurat de către Consiliul 
Judeţean Gorj. 

În cadrul strategiei europene privind dezvoltarea durabilă a protecţiei mediului, 
au fost stabilite obiective pe termen lung, pe baza cărora s-au întocmit planuri şi 
strategii la nivelul fiecărui stat membru, fiecărei regiuni sau judeţ. 

Consiliul Judeţean Gorj a integrat aceste obiective în Strategia de dezvoltare 
socio-economică a judeţului Gorj, document elaborat în cadrul programului PHARE 
2004/016-772.01.02/02, în parteneriat cu Fundaţia „Parteneri pentru Dezvoltare Locală 
Bucureşti”. 

 Politica naţională de protecţie a mediului înconjurător se regăseşte, global şi 
unitar, în Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu şi Strategia Naţională de Acţiune 
pentru Mediu, ambele documente coordonate de către Ministerul  Mediului şi 
Dezvoltării Durabile. 

La nivelul judeţului, dezvoltarea şi implementarea managementului de mediu se 
realizează punctual prin elaborarea şi implementarea Planului Local de Acţiune 
pentru Mediu, care este coordonat de către Agenţia de Protecţie a Mediului Gorj.  
              

  Gestionarea deşeurilor   
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► 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. 
► Actualizarea şi completarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 
pentru judeţul Gorj în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, conform 
metodologiei de elaborare a planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor. 
Reactualizarea şi completarea Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru 
Judeţul Gorj se face în conformitate cu legislaţia specifică şi cea orizontală pentru 
protecţia mediului, fiind completată de definirea termenilor de referinţă pentru 
realizarea studiului SEA de impact asupra mediului. 
► Coordonarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul 
Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj. 
► A fost lansat programul „Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare 
a deşeurilor” RO PHARE 2004.016-772.04.01.04.01.01, PHARE 2004 CES în cadrul 
căruia  au fost contractate proiecte de gestionare a deşeurilor pentru localităţile: Novaci 
(comunele Baia de Fier, Crasna, Bumbeşti Piţic, Bengeşti Ciocadia, Polovragi, 
Alimpeşti); Rovinari (comunele Bîlteni, Fărcăşeşti, Drăguţeşti, Negomir); Turceni 
(comunele Tînţăreni, Ioneşti, Brăneşti, Borăscu, Urdari); Plopşoru; Cîlnic (comunele 
Ciuperceni, Teleşti); Motru; Runcu (comunele Arcani, Peştişani). 
► În cadrul Programului Phare 2005 CES – Schema de investiţii pentru 
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu, au fost 
contractate proiecte pentru localităţile: Motru (Staţie pentru transferul ecologic al 
deşeurilor din zona Motru, valoarea proiectului  fiind de 58.627,82 Euro), Târgu-
Cărbuneşti (Staţie de transfer deşeuri în oraşul Târgu-Cărbuneşti, valoarea proiectului 
fiind de 800.000 Euro) şi Padeş (Implementarea unui sistem de gestionare a deşeurilor 
în comuna Padeş – zonă cu potenţial turistic şi sit de importanţă comunitară, valoarea 
proiectului fiind de 391.480 Euro). 
► Actualizarea Studiului de Oportunitate se va realiza prin intermediul proiectului 
“Planul de management al deşeurilor în judeţul Gorj”, România ROE-023-06, 
finanţat în cadrul Programului de Cooperare între Guvernul României şi Guvernul 
Flamand, proiect ce are ca termen de finalizare luna februarie 2008. 

Bugetul total al proiectului este de 82.288,85 Euro şi este asigurat de către 
finanţator şi parteneri, după cum urmează: 

- Guvernul flamand  44.999,96 Euro,           54,69% 
-  Ecorem nv Belgia 15.758,99 Euro,           19,15% 
- Consiliul Judeţean Gorj 21.529,90 Euro, 26,16%, din care, 6.880 Euro numerar 

(8% din valoarea proiectului) şi 14.649,90 Euro contribuţie în natură.  
 
  Calitatea apei 

► Judeţul Gorj beneficiază de asistenţă tehnică sub formă de grant, oferită prin 
programul ISPA - Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă 
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uzată; a fost elaborat Master Planul acestui proiect, 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; 
► A fost înfiinţată Asociaţia de dezvoltare intercomunitară în domeniul serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi canalizare „ADIA”; 
► A fost înfiinţat operatorul regional SC APAREGIO Gorj SA – operator de 
specialitate în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare; 
 

  Calitatea aerului şi schimbări climatice 
► A fost semnat protocolul de colaborare între Consiliul Judeţean Gorj şi Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Gorj, pentru elaborarea, aplicarea şi monitorizarea 
Planului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului. 
► A fost emis Ordinul prefectului nr. 227 din data 17.12.2007, pentru constituirea 
comisiei tehnice pentru elaborarea programelor de gestionare a calităţii aerului, 
comisie din care face parte şi un reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj. 

¤ 
Valoarea totală a sumelor atrase în cursul anului 2007 la nivelul Consiliului 

Judeţean Gorj este de 10.993.308,49 lei (3.045.659,64 Euro). 
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Compartimentul Politici Social-Culturale 
 
 Preocuparea permanentă a compartimentului a fost de a menţine o strânsă 
legătură între instituţiile culturale, pe de o parte şi cu compartimentul, pe de altă parte, 

http://www.arpmbc.ro/download/605.ppt�
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de a cunoaşte şi coordona în permanenţă toate activităţile şi acţiunile culturale ale 
fiecăruia şi de a realiza o bună colaborare între ele. 
 S-a urmărit, de asemenea, ca activitatea să se desfăşoare în funcţie de 
principalele domenii de activitate: educaţie permanentă, metodologie, creaţia artistică 
tradiţională şi contemporană, conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, 
prezentarea şi susţinerea acţiunilor şi activităţilor cu cartea, spectacole şi concerte. 
 Nu s-a neglijat nici un moment păstrarea caracterului fiecărei instituţii şi 
respectarea regulamentelor de organizare şi funcţionare. 
 Toate aceste principii au fost prezentate ca acţiuni şi activităţi în agenda 
culturală a fiecărei instituţii şi cumulate 
în Agenda Culturală a Consiliului 
Judeţean Gorj, agendă care a cuprins 
manifestările culturale organizate de 
consiliul judeţean prin instituţiile 
culturale în colaborare cu unităţile 
administrativ teritoriale din judeţ. 
 Acest program anual, lunar şi 
zilnic a ţinut cont de nevoile financiare, 
de ordinea cronologică, de nivelul la 
care se organizează şi publicul ţintă. 
 Instituţiile de cultură sunt principalii furnizori profesionişti pe piaţa ofertelor de 
cultură şi au respectat cu stricteţe cele trei fundamente de bază: oportunitate, 
necesitate, eficienţă. 
 S-a urmărit ca aceste principii să reflecte  tradiţia culturală din judeţ, baza 
materială a instituţiilor culturale, experienţa managerială a conducătorilor instituţiilor, 
bugetul  de  care  dispun  şi  sprijinul  financiar  acordat  de consiliul  judeţean  sau  de 
autorităţile administraţiei publice din fiecare localitate, calitatea foarte bună a 
specialiştilor. 
 Nu dorim să evidenţiem în mod special o anumită acţiune sau activitate, 
deoarece toate manifestările au avut o înaltă ţinută profesională, au fost bine 
organizate, au avut priză la public şi au fost susţinute de profesionişti de clasă. 
 Merită totuşi evidenţiat faptul că în acest an s-au sărbătorit 105 ani de la 
înfiinţarea filarmonicii „Lyra Gorjului”, s-a introdus în circuitul cultural muzica corală. 
La Festivalul „Tudor Arghezi” a fost participare internaţională (Academician Ion 
Miloş - Suedia, Academician Adam Puslojic – Serbia, Academician Mihai Cimpoi – 
Republica Moldova), au fost înfiinţate Muzeul „Tudor Arghezi” Târgu-Cărbuneşti şi 
Muzeul Costumului Popular Gorjenesc la Tismana.  
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Compartimentul Politici Economice 
            Activitatea de coordonare şi verificare desfăşurată de Compartimentul Politici 
Economice a vizat unităţile care prestează servicii de utilitate publică şi de interes 
public, aflate în subordinea Consiliul Judetean Gorj şi anume: 

• S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. 
• S.C.Tisprest S.A. 
• Direcţia Judeţeană de Administrare şi Gospodărire a Patrimoniului Public 

şi Privat al Judeţului Gorj 
• S.C. Parc Industrial Bumbeşti Jiu S.A. 

          Au fost întocmite rapoarte de activitate, prin care au fost evidenţiate stadiul 
realizării indicatorilor economici la nivelul fiecărei unităţi subordonate, precum si 
stadiul realizărilor cuprinse în programele de dezvoltare economico-sociale întocmite 
pentru anul 2007. 
          De asemenea, la nivelul compartimentului s-au realizat şi alte acţiuni, cum ar fi: 

- Îndrumarea şi sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale în 
elaborarea de programe privind dezvoltarea economico-socială, prin 
deplasări în localităţile judeţului; 

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

- s-au efectuat deplasări în teritoriu conform programelor săptămânale, în 
vederea constatării problemelor existente, acordându-se asistenţă de 
specialitate în diverse domenii în limita competenţelor existente; 

- evidenţa investiţiilor realizate şi în curs de realizare la nivelul tuturor 
unităţilor administrativ teritoriale, constituindu-se în acest sens o bază de 
date pentru evidenţa proiectelor demarate de către unităţile administrativ 
teritoriale, cu finanţare prin diverse programe (MARR, SAPARD, PHARE, 
O.G.nr.7/2007 etc.)  privind  reabilitări de drumuri, poduri şi podeţe, 
gestionarea deşeurilor,  reabilitări ale obiectivelor de interes public, social, 
educativ sau cultural etc. 

           Având în vedere introducerea noului sistem de management public la nivelul 
administraţiilor locale, Consiliul Judeţean Gorj a dezvoltat un nou sistem de elaborare a 
politicilor publice care să asigure punerea în aplicare a principiilor dezvoltării locale în 
concordanţă cu nevoile reale ale comunităţii. Astfel, instrumente precum managementul 
orientat spre performanţă, cadrul de cheltuieli pe termen mediu, abordarea participativă a 
procesului decizional şi altele asemenea au fost dezvoltate şi folosite în implementarea 
proiectul “Planificare strategică participativă pentru dezvoltarea socio-economică a 
judeţului Gorj”, proiect finanţat prin programul PHARE 2004. S-a elaborat astfel 
“Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj, 2007-2013”, aprobată prin 
hotărârea nr.105/20.12.2007 a Consiliului Judeţean Gorj şi care reprezintă principalul 
document de planificare a politicilor publice de dezvoltare socio-economica la nivelul 
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judeţului. Compartimentul politici economice va coordona implementarea strategiei, 
prin procedurile specifice de organizare şi iniţiere a tuturor factorilor de decizie, pentru a 
dezvolta unitatea coordonatoare şi responsabilă de urmărirea şi aplicarea cu succes a 
strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj până în 2013.            
         

 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 
În anul 2007 au fost convocate şi pregătite, cu respectarea prevederilor legale, un 

număr de 12 şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare ale Consiliului Judeţean Gorj.  
A fost adoptat un număr de 114 hotărâri, principalele probleme reglementate 

fiind următoarele: 
o repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat aprobate prin Legea nr. 486/2006 a bugetului de 
stat pe anul 2007; 

o înfiinţarea Serviciului Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Gorj, prin 
reorganizarea Serviciului Public de Protecţie a Plantelor Gorj, precum şi 
aprobarea organigramei, a ştatului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare; 

o aprobarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2007; 
o aprobarea utilizării în anul 2007 a fondului de rulment pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă; 
o restituirea în proprietate privată a judeţului Gorj a construcţiilor şi terenurilor 

evidenţiate în patrimoniul şi capitalul social al S.C. Parc Industrial Gorj S.A.; 
o darea în administrare a imobilelor situate în incinta S.C. Parc Industrial Gorj 

S.A; 
o încadrarea DJ 605 limită judeţul Dolj – Slămneşti – Cruşeţ – Hurezani (DN 67B) 

în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional; 
o modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al judeţului Gorj; 
o reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitarea DJ 661 

Ţânţăreni – Târgu-Cărbuneşti – Săcelu - Crasna”; 
o aprobarea pentru anul 2007 a cotizaţiilor către Agenţia pentru Dezvoltare Sud-

Vest Oltenia, Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene  din România, Ansamblul 
Regiunilor Europene, Asociaţia Clubul Sportiv „Energia” Rovinari; Asociaţia 
Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu-Jiu;  

o aprobarea organigramei, numărului de personal, ştatului de funcţii şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Ansamblul Artistic „Doina 
Gorjului”, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Centru Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Serviciul Public 
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„Salvamont”Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Gorj, Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, Şcoala Populară de Artă; 

o participarea Consiliului Judeţean Gorj în calitate de asociat membru fondator în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ASMED” Gorj; 

o actualizarea „Programului de transport prin servicii regulate de transport 
persoane pe traseele judeţene şi interjudeţene pe durata 2005-2008 în judeţul 
Gorj”; 

o contractarea unui împrumut intern în valoare de 70.000 mii lei;  
o aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru: Consolidare corp drum pe DJ 

675 A Licurici – Berleşti – Bustuchin; DJ 675 B Prigoria – Alimpeşti; 
Reabilitare sistem rutier DJ 671 B Jirov – Văgiuleşti – Motru; 

o aprobarea declaraţiei privind contribuţia Consiliului Judeţean Gorj în cadrul 
Proiectului „Planul de management al deşeurilor pentru judeţul Gorj; România 
ROE/023/06”; 

o modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 3/2007 privind 
înfiinţarea Serviciului Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Gorj; 

o modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a numărului de 
personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

o aprobarea criteriilor de evaluare, punctajelor şi valoarea premiilor acordate 
pentru îndeplinirea măsurilor de gospodărire a localităţilor urbane şi rurale din 
judeţul Gorj;  

o repartizarea pe unităţi de cult a sumelor prevăzute în bugetul pe anul 2007; 
o rectificarea bugetului propriu al judeţului Gorj, a listelor de investiţii şi a 

programelor de achiziţii pe anul 2007; 
o aprobarea organigramei, ştatului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 
o aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare sistem 

rutier pe DJ 672 C Tălpăşeşti – Stroieşti - Runcu”; „Reabilitare DJ 665”; 
„Reabilitarea zonei industriale Bumbeşti-Jiu”; 

o aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Gorj la Proiectul 
PHARE 2005 – 2006 „Euroadministraţie”; 

o aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Gorj la Proiectul 
PHARE 2005 – 2006 „În slujba cetăţeanului”; 

o modificarea statutului şi actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apa Gorj (ADIA), precum şi al S.C. APAREGIO Gorj S.A; 

o aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitarea zonei industriale 
Bumbeşti-Jiu”; 

o constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor 
Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj; 
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o concesionarea unui teren proprietate publică a judeţului Gorj  în vederea 
realizării unei construcţii cu destinaţia „Centrul de dializă” Târgu-Jiu; 

o modificarea componenţei comisiei judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj; 
o participarea judeţului Gorj la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sud-Vest” Oltenia; 
o acordarea premiilor privind îndeplinirea măsurilor de gospodărire a localităţilor 

rurale, potrivit criteriilor şi punctajelor stabilite prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Gorj nr. 48/2007; 

o aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj pe 2007-
2013; 

o înfiinţarea „Compartimentului pentru transport public judeţean” în cadrul 
aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Gorj; 

o aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele: „Reabilitare DJ 
675 Târgu-Cărbuneşti – Ţicleni – Peşteana-Jiu”, „Reabilitare sistem rutier DJ 
672 Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Topeşti – Peştişani - Brădiceni”,. 
Hotărârile adoptate de către Consiliul Judeţean Gorj au fost îndeplinite în 

integritatea lor. 
În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, preşedintele a emis un număr 

de 811 dispoziţii, în principal, în domeniul resurselor umane şi salarizării, în 
domeniul patrimoniului public, al achiziţiilor publice, cât şi financiar-contabile, în 
calitate de ordonator principal de credite. 
 
Serviciul Juridic-Contencios, Secretariat are în componenţă trei compartimente: 
Compartimentul Juridic-Contencios, Compartimentul Relaţii cu Publicul şi 
Compartimentul Secretariat. 

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 180 dosare, în cauze 
civile, comerciale, penale, 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; 
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► Acordarea, la cerere, de sprijin şi asistenţă juridică compartimentelor din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiilor publice 
subordonate;  

► 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 sa; 

► 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, cu modificările şi 
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completările ulterioare şi înaintarea acestora spre aprobare Ministerului Internelor 
Reformei Administrative,; 

► 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, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, 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. 250/2007 - privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001; 

► Participarea, la cererea consiliilor locale, în temeiul pervederilor H.G. 
nr.1209/2003 şi H.G. nr.281/1993, în comisiile de concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante de consilieri juridici în cadrul aparatelor de lucru ale acestora. 

   ► Îndeplinirea şi a altor sarcini încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean 
Gorj. 
 
 În anul 2007 s-a desfăşurat acţiunea de prelucrare arhivistică a documentelor 
existente în depozitul de arhivă al Consiliului Judeţean Gorj. În cadrul acesteia, au fost 
desfăşurate următoarele activităţi: 

- ordonarea documentelor şi stabilirea apartenenţei acestora diferitelor fonduri 
arhivistice; 

- inventarierea documentelor fără evidenţă şi îmbunătăţirea conţinutului 
inventarelor unde a fost cazul; 

- selecţionarea tuturor documentelor care (conform nomenclatoarelor arhivistice 
care erau în vigoare când au fost create) aveau termenele de păstrare expirate; 
întocmirea actelor prevăzute de legislaţia arhivistică şi depunerea lor spre 
avizare la Direcţia Judeţeană Gorj a Arhivelor Naţionale (s-au selecţionat 
documente create în anii 1970 – 2003); 

- verificarea cu existentul a documentelor cu termen de păstrare permanent, a 
celor cu termen temporar neselecţionate şi îmbunătăţirea conţinutului 
inventarelor; 

- organizarea documentelor rămase în depozit după selecţionare conform 
criteriului structural-cronologic (pe compartimentele creatoare şi, în cadrul 
acestora, pe ani şi termene de păstrare). 
La data încheierii acţiunii, situaţia arhivei Consiliului Judeţean Gorj (a 

documentelor existente în depozit) se prezintă astfel: 
- Documente rezultate din activitatea proprie şi a instituţiilor anterioare 

(Consiliul Popular Judeţean Gorj şi Sfatul Popular al Raionului Tg-Jiu) din anii 1950 – 
2006 (cele cu anii extremi 1974 – 1991 sunt dosare profesionale ale foştilor angajaţi, 
cu termen de păstrare 80 de ani; 1950 – 1968 – state de plată a salariilor personalului 
Sfatului Popular al Raionului Tg-Jiu şi 1976 – 2004 – state de plată a salariilor 
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personalului Consiliului Popular Judeţean Gorj şi Consiliului Judeţean Gorj – cu 
termen de păstrare 50 ani). 
 - După selecţionare a rămas o cantitate de aproximativ 75,50 m.l. din care 44,15 
m.l. cu termen de păstrare permanent. Menţionăm că în această cantitate nu sunt 
incluse documentele create de Direcţia Tehnică – Investiţii, Arhitectură şi 
Sistematizare, anterioare anului 1990, ai căror ani extremi şi cantitate nu au putut fi 
determinate întrucât nu sunt prelucrate arhivistic. 
 - Depozitul de arhivă ce a fost salubrizat asigură condiţii corespunzătoare de 
păstrare, conservare şi securitate a documentelor. 
 - Specificăm faptul că în depozit au mai fost găsite fragmentele de fonduri: 
Comisia pentru Ocrotirea Minorilor de pe lângă Consiliul Popular Judeţean Gorj, cu 
anii extremi 1970 – 1995, însumând 3,50 m.l. care, inventariate, au fost predate 
Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; sfaturile populare ale 
raioanelor Tg-Jiu şi Gilort, cu anii extremi 1952 – 1968, Primăria comunei Plopşoru, 
cu anii extremi 1942 – 1968 şi Consiliul Popular al Judeţului Gorj, cu anii extremi 
1968 – 1989, documente care au fost inventariate şi depuse la Direcţia Judeţeană Gorj 
a Arhivelor Naţionale; Comitetul Judeţean al P.C.R. Gorj – Gospodăria de Partid, cu 
anii extremi 1968 – 1989, însumând 1,90 m.l. (state de plată a salariilor şi acte 
contabile), au fost inventariate şi urmează a fi predate Instituţiei Prefectului. 
 

Serviciul Resurse Umane, Managementul Funcţiei Publice, Relaţii Publice 
 

Serviciul Resurse Umane, Managementul Funcţiei Publice, Relaţii Publice, prin 
compartimentele sale şi în baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, a asigurat: 

- întocmirea şi supunerea spre aprobare preşedintelui şi consiliului judeţean, 
organigramele, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare 
pentru aparatul de specialitate şi pentru instituţiile publice subordonate 
Consiliului judeţean 

- aplicarea prevederilor legislaţiei privind protecţia informaţiilor clasificate, a 
celei de relaţii cu publicul, a accesului la informaţiile de interes public, a 
pregătirii de specialitate, a acordării asistenţei de specialitate în domeniul 
resurselor umane. 

► Compartimentul resurse umane, managementul funcţiei publice, relaţii publice  
• s-a întocmit şi supus aprobării preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj 

- documentaţia privind participarea a 25 funcţionari publici la cursuri de 
perfecţionare profesională  

- participarea a nouă consilieri judeţeni la cursuri de perfecţionare profesională, în 
anul 2007. 
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- documentaţiile privind organizarea concursurilor de ocupare a  funcţiilor publice 
vacante din aparatul de specialitate, cu respectarea prevederile H.G. nr. 
1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 

- 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 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
O.U.G. nr. 6/2007, aprobată prin Legea nr. 232/2007 privind creşterile salariale 
pentru funcţionarii publici şi cu  prevederile O.G. nr. 10/2007, aprobată prin 
Legea nr. 231/2007, privind creşterile salariale pentru personalul contractual.  

- 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. 

• În conformitate cu prevederile legale în domeniul funcţiei publice şi 
funcţionarilor publici, precum şi cele referitoare la personalul contractual, 
a asigurat condiţiile corespunzătoare pentru evidenţa şi comunicarea 
datelor, păstrarea şi gestionarea dosarelor profesionale şi a carnetelor de 
muncă. 

• În vederea respectării obligaţiilor prevăzute de O.G. nr. 9/1992 privind 
organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a aprobat şi transmis Direcţiei Judeţene de Statistică Gorj 
datele solicitate conform anchetelor statistice trimestriale, semestriale şi 
anuale, după caz. 

• 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, pe baza 
dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, a desfăşurat activitatea 
specifică structurii de securitate, a pus în aplicare normele interne privind 
măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate şi măsurile procedurale de 
protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la astfel de 
informaţii. 

• Au fost asigurate condiţiile necesare pentru implementarea Planului de 
acţiune pentru realizarea măsurilor stabilite în cadrul programului 
de combatere a birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul şi pentru 
desfăşurarea activităţii de relaţii publice, conform programului de lucru 
stabilit prin acest plan (patru zile pe săptămână, între orele 8,30 – 16,30, 
iar o zi pe săptămână, între orele 8,30 – 18,30). 

• Cele 20 de cereri de informaţii de interes public formulate  în scris în baza 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
au fost soluţionate în termenul legal,  nefiind formulată nici o reclamaţie 
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administrativă. Astfel, 15 cereri au fost soluţionate în termen de 10 zile 
conform art.16, lit. (a), iar celelalte, datorită complexităţii şi volumului 
informaţiilor solicitate, în termen de 30 zile. 

 Solicitările au vizat în principal date cu caracter economic şi informaţii privind 
activitatea administraţiei publice judeţene şi au fost adresate atât de persoane fizice cât 
şi de persoane juridice 

Solicitările verbale de informaţii de interes public înregistrate au fost în număr 
de 480, răspunsul fiind comunicat pe loc de către funcţionarii desemnaţi pentru 
activitatea de relaţii publice, în situaţiile care au permis acest lucru. În celelalte cazuri, 
solicitanţii au fost îndrumaţi către serviciile de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Gorj sau instituţiilor publice subordonate acestuia. 

• S-a acordat, la cerere, asistenţă de specialitate în domeniul resurselor 
umane, al gestionării funcţiei şi funcţionarilor publici. 

► Compartimentul Coordonare Administraţie Publică Locală  
- Au fost realizate acţiuni de îndrumare şi sprijin în problematica administraţiei publice 
locale conform prevederilor art. 104 al. 5 lit. a  din Legea administraţiei publice locale 
nr.  215/2001 republicată în unităţile  administrativ-teritoriale din judeţ. 
- Preocupările în plan deliberativ ale consiliului judeţean au fost evidenţiate în cele 
patru ediţii ale Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, realizat în baza H.G. nr. 75/2003, 
aprobată prin Legea nr. 534/2003. 
- În vederea desfăşurării în codiţii optime a şedinţelor Comisiei Consultative de Dialog 
Social între Administraţie, Sindicate şi Patronate, organizată conform prevederilor 
H.G. nr. 569/2002, preşedintele consiliului judeţean a stabilit măsuri organizatorice şi 
desemnat un responsabil în acest sens.  
- S-a asigurat reprezentarea consiliului judeţean la şedinţele Comitetului Consultativ de 
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice şi ale Grupului de lucru la nivel 
judeţean în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.  
- În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale nr. 697/2007 s-a întocmi şi supus aprobării documentaţia privind înscrierea 
instituţiilor şcolare din judeţ la Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Gorj, 
în vederea acordării ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi anumitor produse 
lactate. 
- Au fost realizate demersurile necesare în vederea tipăririi şi distribuirii certificatelor 
de producător solicitate de către autorităţile locale, conform H.G. nr. 661/2001 şi H.G. 
nr. 1578/2004. 
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DIRECŢIA BUGET, FINANŢE-CONTABILITATE ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 

 
În anul 2007, bugetul propriu al judeţului Gorj a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr.2/31.01.2007, la suma de 84.361.000 lei. În urma 
hotărârilor de rectificare iniţiate în cursul anului bugetar 2007 de către preşedinte şi 
aprobate de Consiliul Judeţean Gorj, valoarea definitivă a bugetului propriu al 
judeţului a ajuns la suma de 124.900.500 lei, atât la partea de venituri cât şi la 
cheltuieli. 

Hotărârile de rectificare au avut la bază expunerile de motive ale preşedintelui 
Consiliului Judeţean Gorj, întocmite conform prevederilor Legii nr. 273/2006 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 capitolele de cheltuieli.. 

Ca urmare a precipitaţiilor abundente căzute în primăvara anului 2006, s-au 
produs grave alunecări de teren, care au afectat major drumurile judeţene, astfel încât 
în mare parte  bugetul pe anul curent ca si cel anterior au fost direcţionate pentru 
repararea drumurilor judeţene afectate, dar şi pentru prevenirea unor situaţii similare. 
Urmare a unor intervenţii repetate ale preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, la 
Ministerul Internelor şi Reformei în Administraţie,  Ministerul Economiei şi Finanţelor 
şi Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor Judeţene,  ne-am situat printre cele 17 judeţe care 
au primit în cursul anului 2007, sume pentru refacerea drumurilor judeţene prin H.G.  
nr.917/2007. 

Conform art.22 al.1din Legea nr.273/2006 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 2007, se desprind 
următoarele aspecte: 

Bugetul definitiv aprobat pe anul 2007 înregistrează o creştere de 48% faţă 
de bugetul iniţial, ceea ce în cifre absolute reprezintă 40.539.500 lei.  

Această creştere provine din prelevări de la bugetul de stat (sume defalcate din 
TVA), repartizate prin legile rectificative, din subvenţii de la bugetul de stat şi din 
depăşirea veniturilor proprii. 

La finele anului 2007 s-a înregistrat o execuţie bugetară de 99,1% la partea de 
venituri şi 91,0 % la partea de cheltuieli. 
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Prin efortul comun al aparatului propriu al Consiliul Judeţean Gorj şi 
instituţiilor subordonate acestuia, s-a reuşit asigurarea unei finanţări care să permită 
derularea oportună a  tuturor activităţilor, asigurarea (cu o singură excepţie) la timp a 
plăţilor salariale, asigurarea pentru personalul DGASPC Gorj a unor diferenţe salariale 
câştigate în instanţă şi asigurarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionarea a 
instituţiilor  subordonate şi instituţiei proprii. 

În ceea ce priveşte partea de cheltuieli, Consiliul Judeţean Gorj a finanţat un 
număr de 11 instituţii publice cu personalitate juridică, astfel: cinci instituţii de cultură, 
din care trei cu subvenţii (Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului“, Muzeul 
Judeţean “Al. Ştefulescu”, Şcoala Populară de Artă) şi două finanţate integral din 
alocaţii bugetare (Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” şi Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj), trei servicii publice (Serviciul 
Public de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţi de Salubrizare, Serviciul Public de 
Evidenţă a Persoanei, Serviciul Public Salvamont), două unităţi de asistenţă socială 
(Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Centrul Pilot de 
Readaptare şi Integrare Socio-Profesională Târgu-Cărbuneşti), o unitate de învăţământ 
special (Centrul Special de Educaţie Incluzivă). 

Începând cu data de 01.07.2007, Centrul Pilot Târgu-Cărbuneşti a fost preluat 
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială pentru Protecţia Copilului Gorj. 

Tot din bugetul propriu al judeţului, prin aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Gorj, s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: autorităţi publice, 
programul guvernamental „laptele şi cornul” pentru copiii din învăţământul de stat 
preşcolar şi primar, 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 
„Lt.col.Dumitru Petrescu”, conform situaţiei de mai jos.  

                                                                                                                                     Lei 

  
Prevederi 
iniţiale 

Prevederi 
definitive Plăţi % 

  TOTAL CHELTUIELI, din care: 84361000 124900500 113688228 91 
10 cheltuieli de personal 20450000 29281700 28660192 98 
20 bunuri şi servicii 28265000 46452290 42127065 91 

50 
Fond rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale 4218000 2018000 0  

51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 5240000 6210300 5681640 91 
55 alte transferuri 1427000 1630000 358319 22 
57 asistenţă socială 14075000 24939000 24894067 100 
59 alte cheltuieli 2700000 2782000 2729945 98 
70 cheltuieli de capital 7986000 11587210 9237000 80 
51.02 I. Autorităţi publice şi acţiuni externe 13512000 14560040 10153421 70 
  Consiliul Judeţean Gorj - total, din care: 13512000 14560040 10153421 70 
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10 cheltuieli de personal 5640000 6110300 5613959 92 
20 bunuri şi servicii 4007000 4095700 3186234 78 
55 alte transferuri 1265000 1265000 23548 2 
70 cheltuieli de capital 2600000 3089040 1329680 43 
54.02 II. Alte servicii publice generale 4986000 2849000 781378 27 

  
1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor -
total, din care: 746000 679000 645034 95 

10 cheltuieli de personal 625000 575000 545824 95 
20 bunuri şi servicii 103000 86000 81278 95 
70 cheltuieli de capital 18000 18000 17932 100 
  2. S.M.E.P.T.A. - total, din care: 10000 12000 9890 82 
20 bunuri şi servicii 10000 12000 9890 99 

  
3. Comisia Teritorială de Ordine Publică - total, din 
care: 12000 10000 0  

55  alte transferuri 12000 10000 0  
 4. Consiliul Judetean Gorj – total, din care: 0 130000 126454 97 
70  Cheltuieli de capital 0 130000 126454 97 
 5. Fonduri de rezerva – total, 4218000 2018000 0  

50.04 
 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale 4218000 2018000 0  

60.02 III. Apărare 150000 200000 189667 95 
  Centrul Militar Zonal - total, din care: 150000 200000 189667 95 
20 bunuri şi servicii 150000 173380 163048 94 
70 Cheltuieli de capital 0 26620 26619 100 
61.02 IV. Ordine publică şi siguranţă naţională 125000 125000 124687 100 
  Insp.pt.Sit.de Urgenţă - total, din care: 125000 125000 124687 100 
20 bunuri şi servicii 100000 101200 100887 100 
70 cheltuieli de capital 25000 23800 23800 100 
65.02 V. Învăţământ 7600000 7210500 7189946 100 
  1. Învăţământ preşcolar şi primar - total, din care: 4850000 4785000 4764824 100 
20 bunuri şi servicii 4850000 4785000 4764824 100 
  2. Învăţământ special - total, din care: 2750000 2425500 2425122 100 
10 cheltuieli de personal 2350000 2025500 2025223 100 
20 bunuri şi servicii 390000 390000 389899 100 
70 cheltuieli de capital 10000 10000 10000 100 
66.02 VI. Sănătate - total, din care: 1050000 1890000 1318468 70 
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1050000 1890000 1161710 61 
  1. Spitalul Judeţean Gorj 700000 1400000 914218 65 
  2. Spitalul Dobriţa 150000 290000 247492 85 
  3. Consiliul Judeţean Gorj  200000 200000 156758 78 
67.02 VII. Cultură, recreere şi religie 8101000 9010500 8952919 99 

  
1. Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" - total, din 
care: 1350000 1390000 1387526 100 

10 cheltuieli de personal 1010000 910000 908813 100 
20 bunuri şi servicii 310000 450000 450000 100 
70 cheltuieli de capital 30000 30000 28713 96 



Consiliul Judeţean Gorj                                                                                                                 Raportul Preşedintelui 2007 

_____________________________________________________________________________ 
 46  

  2. Centrul Judeţean de Creaţie - total, din care: 411000 446000 445768 100 
10 cheltuieli de personal 276000 276000 276000 100 
20 bunuri şi servicii 105000 140000 140000 100 
70 cheltuieli de capital 30000 30000 29768 100 
  3. Muzeul Judeţean Gorj - total, din care: 1200000 1350000 1350000 100 
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1200000 1350000 1350000 100 
  4. Ansamblul "Doina Gorjului" - total, din care: 1400000 1774000 1773630 100 
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1400000 1774000 1773630 100 
  5. Şcoala Populară de Arte - total, din care: 1000000 1203500 1203500 100 
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1000000 1203500 1203500 100 
  6. Consiliul Judeţean Gorj 2740000 2847000 2792495 98 
20 bunuri şi servicii 40000 65000 62550 96 
59.11 transferuri-asociaţii şi fundaţii 650000 650000 600000 92 
59.12 transferuri-susţinerea cultelor 250000 250000 250000 100 
59.15 transferuri-contribuţii personal neclerical 1800000 1882000 1879945 100 
68.02 VIII. Asigurări şi asistenţă socială 29940000 52204660 52095962 100 

  
1. Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului - total, din care: 28500000 51488230 51379535 100 

10 cheltuieli de personal 9315000 18213070 18204120 100 
20 bunuri şi servicii 4950000 8128160 8074016 99 
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 0 48000 48000 100 
57 asistenţă socială 14075000 24939000 24894067 100 
70 cheltuieli de capital 160000 160000 159332 100 
  2. Centrul Pilot Tg-Cărbuneşti - total, din care: 1440000 716430 716427 100 
10 cheltuieli de personal 800000 337430 337430 100 
20 bunuri şi servicii 482000 294000 294000 100 
51 transferuri între unităţi ale administraţiei publice 90000 42000 42000 100 
70 cheltuieli de capital 68000 43000 42997 100 
70.02 IX. Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe 990000 1205000 1178504 98 
  1. Serviciul Public Salvamont - total, din care: 750000 750000 749970 100 
10 cheltuieli de personal 350000 310800 310780 100 
20 bunuri şi servicii 230000 278890 278882 100 
70 cheltuieli de capital 170000 160310 160308 100 
  2. Consiliul Judeţean Gorj - total, din care: 240000 455000 428534 94 
55 alte transferuri (pt finanţarea proiectelor externe) 150000 355000 334771 94 
70 cheltuieli de capital 90000 100000 93763 94 
74.02 X. Protecţia mediului 0 501200 403464 81 

 
1.Serviciul judeţean de gestionare a deşeurilor şi 
activităţilor de salubrizare Gorj – total, din care: 0 501200 403464 81 

10 cheltuieli de personal 0 439600 354765 81 
       2  bunuri şi servicii 0 61600 48699 79 

83.02 
XI. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare 125000 125000 121650 97 

  
1. Serviciul Public pentru Protecţia Plantelor - total, 
din care: 125000 125000 121650 97 

10 cheltuieli de personal 84000 84000 83278 99 
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20 bunuri şi servicii 33000 33000 30875 94 
70 cheltuieli de capital 8000 8000 7497 94 
84.02 XII. Transporturi 17282000 34916800 31075362 89 
  Consiliul Judeţean Gorj - total, din care: 17282000 34916800 31075362 89 
20 bunuri şi servicii 12505000 27158360 23895225 88 
70 cheltuieli de capital 4777000 7758440 7180137 93 
87.02 XIII. Alte acţiuni economice 500000 102800 102800 100 

 
1.Serviciul judeţean de dezinsecţie şi ecologizare 
mediu Gorj – total, din care: 500000 102800 102800 100 

51 transferuri între instituţii ale administraţiei publice 500000 102800 102800 100 
 
După cum am mai precizat, gradul de realizare a cheltuielilor a fost de 91,0%, 

exerciţiul financiar încheindu-se cu un  excedent în suma de 10.157.215 lei ce s-a 
constituit integral în fond de rulment. 

Făcând o analiză asupra structurii cheltuielilor bugetare la 31.12.2007, din 
punct de vedere al clasificaţiei economice, observăm următoarele: în totalul 
cheltuielilor realizate, cheltuielile materiale deţin o pondere de 37%, urmate de 
cheltuielile de personal (25%) şi de transferuri pentru asistenţă socială (22%), 
cheltuieli de capital având o pondere de numai 8%. 

 

Structura cheltuielilor bugetare la 31.12.2007
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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 70%, reuşindu-se în 
principal atingerea obiectivelor propuse şi anume: 

- Au fost realizate lucrări de investiţii privind gospodărirea de apă la Palatul 
Administrativ, conducta de gaze la Sanatoriu Dobriţa, instalaţia de sonorizare în sala A 
unde se desfăşoară  principalele manifestări ale Consiliului Judeţean Gorj şi Instituţiei 
Prefectului a Judeţului Gorj. Au fost instalate aparate de aer condiţionat în tot spaţiul 
pe care-l deţine Consiliul Judeţean Gorj. 

- Au fost achiziţionate trei autoturisme şi o autoutilitară pentru Direcţia Tehnică.  
- Au fost efectuate lucrări de înlocuire în totalitate a instalaţiei electrice din sediu 

şi separarea consumului de energie electrică al Consiliului Judeţean Gorj de cel al 
celorlalţi consumatori. 

Începând cu data de 01.07.2007 organigrama Consiliului Judeţean Gorj s-a 
modificat prin preluarea Direcţiei de Patrimoniu în cadrul aparatului de specialitate. 

Sumele nerealizate  la finele anului 2007, se regăsesc pe principalele titluri şi 
acţiuni astfel: 

- la titlul cheltuieli de personal, sumele nerealizate reprezintă 
contravaloarea premiului anual şi avansul  lunii decembrie care s-au 
achitat in luna ianuarie 2008; 

- bunuri si servicii, sumele nerealizate reprezintă contravaloarea facturilor 
pentru utilităţile lunii  decembrie, achitate în luna ianuarie 2008, 
contravaloarea abonamentelor la presă şi pentru alte prestaţii ale căror 
documente nu s-au prezentat în timp util sau au fost incomplete: 

- alte transferuri, sumele nerealizate reprezintă contribuţia proprie a 
Consiliului Judeţean pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă 
preconizate a se aproba in cursul anului 2007; 

- cheltuielile de capital, nu s-a reuşit achiziţionarea autocarului,a 
proiectelor privind planul de amenajare a teritoriului şi harta de risc a 
judeţului.  

  
• Alte servicii publice generale. Au fost alocate fonduri în sumă de 2.849.000 lei, 
utilizate în procent de 97%, fiind înregistrate cheltuielile destinate finanţării Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj, Oficiului Central de Stat pentru Probleme 
Speciale Gorj şi Comisiei Teritoriale pentru Ordine Publică. Menţionăm că aici sunt 
evidenţiate şi cheltuielile efectuate de Consiliul Judeţean Gorj pentru procurarea unui 
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număr de 60 de calculatoare cu  care au fost dotate posturile de Poliţie  dintr-un număr 
de 60 de localităţi. 
• Apărare. Au fost alocate fonduri în valoare de 200.000 lei, pentru finanţarea 
cheltuielilor materiale de la Centrul Militar Zonal Gorj, fonduri utilizate în procent de 
95%. 
• Ordine publică şi siguranţă naţională. Suma aprobată în cadrul acestui capitol a 
fost de 125.000 lei, utilizată în procent de 99%, destinată finanţării cheltuielilor 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj „Lt.col. Dumitru Petrescu”. 
• Învăţământ. Fondurile alocate au fost utilizate în procent de cca 100%, 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 
Târgu-Jiu. 
• Sănătate. A fost alocată suma de 1.890.000 lei din care 1.690.000 lei pentru Spitalul 
Judeţean Târgu-Jiu şi Spitalului Dobriţa. Din această sumă, Spitalul Judeţean Târgu-Jiu 
a executat lucrările de reparaţii la unitatea de primiri urgenţe, la Secţia Balneo-
fiziologie şi a achiziţionat dotări specifice pentru secţia de chirurgie şi ATI. 

Sumele alocate Spitalului Dobriţa au fost consumate pentru plata utilităţilor la 
energia electrică  şi gaze. 

Consiliul judeţean a demarat totodată lucrări de reparaţii la Secţia de 
Dermatologie a Spitalului Judeţean Târgu-Jiu, care au termen de finalizare luna 
ianuarie 2008. 
• Cultură, recreere şi religie. La acest capitol au fost alocate fonduri în valoare de 
9.010.500 lei, execuţia fiind de 99%. S-a asigurat astfel plata integrală a cheltuielilor 
de personal, materiale şi de capital din cadrul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” şi 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 
precum şi subvenţii în valoare totală de 3.506.000 lei, pentru Ansamblul Artistic 
Profesionist „Doina Gorjului”, Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” şi Şcoala 
Populară de Artă. 

Au fost alocate sume în valoare de 2.847.000 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 şi salarizarea a 317 posturi –personal neclerical. 
• Asigurări şi asistenţă socială. Fondurile alocate 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 Târgu-
Cărbuneşti, reprezintă peste 42% din totalul cheltuielilor bugetului propriu al judeţului, 
respectiv 52.204.660 lei. La 31.12.2007 au fost realizate cheltuieli în sumă de 
52.095.962 lei, din care: pentru subcapitolul.” pentru subcap.”Asistenţă socială în caz 
de boală şi invalidităţi” 8.637.052 lei iar pentru subcap.”Asistenţă socială pentru 
familie şi copil”18.564.842lei. 
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Prin cheltuirea acestor fonduri a fost asigurată funcţionarea la parametri optimi 
a instituţiilor de asistenţă socială din subordinea Consiliului Judeţean Gorj. 
• Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe. Au fost finanţate cheltuieli privind 
cofinanţarea în cadrul unor proiecte pentru alimentări cu apă pe programul Solel-
Boneh în sumă de 334.771lei, participarea Consiliului Judeţean Gorj la capitalul social 
al S.C. Aparegio S.A. şi S.C. Parc Industrial cu 93.763 lei, precum şi asigurarea 
funcţionalităţii Serviciului Public Salvamont Gorj. 
• Protecţia mediului. Serviciul Public Judeţean de Gestionarea Deşeurilor şi Activităţi 
de Salubrizare Gorj - total i s-au alocat în anul 2007 credite în sumă de 729.000lei, 
pentru desfăşurarea activităţilor conform regulamentului de funcţionare stabilit în baza 
prevederilor H.C.J. nr.3 şi nr.42/2007. 
• 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 34.916.800 lei, din care: cheltuielile materiale 
27.158.360 lei şi cheltuielile de capital 7.758.440lei. 

Cheltuielile materiale au acoperit lucrări executate în majoritate cu S.C. 
Întreprinderea Drumuri şi Poduri S.A. Gorj, societate 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 şase proiecte pentru 
drumurile judeţene, iar ca lucrări de execuţie s-au derulat peste 16 lucrări, în cea mai 
mare parte consolidări, finalizate în totalitate la 31.12.2007. 

Din fondul de rulment s-au  achitat lucrările executate în anul 2007 la 
obiectivele: 

- Reparaţia capitală la Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, Amenajare 
clădiri P+2E Bârseşti pentru desfăşurarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Lt.col.D. Petrescu” şi cinci obiective de reabilitare şi consolidare drumuri. 

 
► Biroul Achiziţii Publice şi Relaţii Contractuale 

Programul achiziţiilor pe anul 2007 a fost constituit din achiziţii de 
produse, servicii şi execuţie lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile de 
lucrări . 

Procedurile de achiziţie publice folosite au fost următoarele: 
- cerere de ofertă ; 
- licitaţia deschisă; 
- negocierea cu publicarea în prealabil a unui anunţ de participare; 
- negocierea fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare. 
Pentru achiziţiile din anul 2007 a căror valoare cumulată pe fiecare categorie 

de produse/ servicii /lucrări s-a încadrat în limita a 10.000 euro, a fost aplicată 
„cumpărarea directă” (de exemplu: servicii de verificare proiecte , servicii de expertiză 
tehnică, servicii de spălări auto, servicii de tipărituri  şi imprimate, diverse articole de 
papetărie). 
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Ceea mai des utilizată procedura  a fost  „cerere de ofertă”, fiind aplicată 
pentru achiziţiile de produse, servicii, lucrări după cum urmează : 
• Achiziţii produse  

-  Instalaţie aer condiţionat sediul Consiliului Judeţean Gorj 
- Produse I.T (calculatoare, imprimante, multifuncţionale, portabil, plotter, 

copiatoare) 
- Produse I.T pentru  Centrul Militar Zonal 
- Produse IT – pentru  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
- Carburanţi - benzină 
- Consumabile 
- Autovehicul cu sistem integrat de cântărire 

• Achiziţii servicii 
- Service calculatoare (reparaţii şi întreţinere tehnică de calcul şi reţea 

calculatoare)  
- Servicii publicitate (anunţuri, felicitări, diverse) 
- Servicii reparaţii şi revizii auto  
- Proiectare "Sistem canalizare şi staţie epurare Spitalul de 

Pneumoftiziologie-Tudor Vladimirescu, Dobriţa, com.Runcu" (studiu de fezabilitate) 
- Studiu pentru valorificarea potenţialului turistic al judeţului Gorj 
- Proiectare "Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe de acces 

pe pod pe DJ 675C, km5+450" 
- Proiectare "Consolidare terasamente pe DJ674, km33+000, com.Ionesti" 
- Proiectare "Consolidare terasamente pe DJ605A, km49+900, Obârşia" 

• Achiziţii lucrări 
- Consolidare corp drum pe DJ675B, km20+074-25+450, Alimpeşti 
- Consolidare corp drum pe DJ675A, km9+700-14+700, Berleşti-Bustuchin 
- Consolidare terasamente pe DJ673A, km19+450, Strâmba 
- Consolidare terasamente 
pe DJ675C, km22+500, 
Roşia de Amaradia 
- Consolidare terasamente 
pe DJ674B, km14+000, 
Negomir 
- Reabilitare sistem rutier pe 
DJ671B, km16+300-16+900 
Jirov 
- Ameliorare albie în zona 

podului şi consolidare rampe de acces 
pe pod pe DJ675C, km5+450, Târgu 
Logreşti 

- Marcaje rutiere 
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- Reconstrucţia unităţilor de învăţământ afectate de inundaţii în perioada 
aprilie-mai şi iulie-august 2005 

Procedura „licitaţie deschisă ” s-a aplicat  pentru un număr de 16 contracte 
de achiziţie de produse, servicii, lucrări şi anume :  
• Achiziţii produse:  
              - Autoturisme  

- Instalaţie sonorizare Sală Conferinţe (Sala A) 
• Achiziţii servicii 

- Proiectare "Reabilitare sistem rutier pe DJ675, km0+000-km25+000, Târgu 
Carbunesti-Ticleni-Pesteana Jiu"  - studiu fezabilitate 

- Proiectare "Reabilitare DJ672, km0+000-km47+140, Ciuperceni-Godinesti-
Tismana-Pestisani-Buduhala"- studiu fezabilitate 

- Proiectare "Reabilitare DJ672C, km10+350-km40+776, Tălpăşesti-Stroieşti-
Răchiţi-Runcu-limita judeţului Hunedoara"- studiu fezabilitate 

- Studiu privind starea de viabilitate a drumurilor judeţene 
- Servicii aprovizionare-distribuţie produse lactate şi de panificaţie 

• Achiziţii lucrări 
- Reabilitare sistem rutier pe DJ672C, km2+240-7+340 
- Reabilitare sistem rutier pe DJ671, km15+000-18+700 
- Modernizare drum DJ 674 B Negomir-Borăscu 
- Tratamente bituminoase simple executate la rece cu emulsie bituminoasă tip 

E.B.C.R. 60 pe următoarele drumuri judeţene:  
- DJ673A Trestioara-Mătăsari-Strâmba Vulcan, km 0+000-13+450 şi km 

15+800 - 27+790  
-  DJ673 Ploştina-Slivileşti-

Borăscu-Turceni km 4+500 - 41+650  
-  DJ675 Cărbuneşti-Peşteana 

km 0+000 – 14+230 şi km 18+140 - 
25+000  

-  DJ665D Pociovalişte-
Siteşti km 0+000 - 4+810  

-  DJ671B Limita Jud. 
Mehedinţi-Motru-Cămuieşti.  

Procedura de „negociere cu 
publicarea unui anunţ de 
participare ” a fost utilizată în 
vederea contractării unui împrumut 

intern în valoare de 70.000.000 lei pentru realizarea investiţiei „Reabilitare drum 
judeţean DJ661, Ţânţăreni–Târgu-Cărbuneşti-Săcelu-Crasna, km 
0+000÷69+040”. 
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Procedura de „negociere fără publicarea unui anunţ de participare” s-a 
aplicat pentru suplimentarea  unor contracte încheiate în perioada 2006-2007 şi aflate 
în derulare, din cauza lucrărilor neprevăzute ce nu au fost incluse în contractele 
iniţiale, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru 
îndeplinirea contractului respectiv. 

Dintre acestea amintim: 
- Lucrări suplimentare "Reparaţie capitală Muzeu - Sistem Securitate” 
- Lucrări suplimentare " Reparaţie capitală Muzeu"  
- Lucrări suplimentare "RK de înlocuire a conductelor instalaţiei de utilizare 

gaze naturale" 
- Lucrări suplimentare " Amenajare clădire P+2E pentru ISU” 
- Lucrări suplimentare "Reabilitare sistem rutier Văgiuleşti " 
 

Valoarea tuturor contractelor încheiate în anul  în anul 2007 prin procedurile 
prevăzute de legislaţia in vigoare privind achiziţiile publice  este în sumă de  
82.548.969,92 lei fără T.V.A.,  conform  situaţiei de mai jos: 

 

DENUMIRE 

VALOARE 
FĂRĂ T.V.A - 

lei 
Instalaţie aer condiţionat sediul Consiliului Judeţean Gorj 69.780,48
Produse I.T (calculatoare, imprimante, multifuncţionale, portabil, plotter, copiatoare) 94.676,00
Produse I.T pentru  Centrul Militar Zonal 22.378,80
Produse IT - ATOP 106.263,60
Carburanţi - benzină 107.000,00
Consumabile 76.187,38
Autoutilitară pentru cântar 54.606,00
TOTAL PRODUSE CERERE DE OFERTA 530.892,26
Autoturism -2 buc. 113.345,95
Autoturism  99.289,43
Instalaţie sonorizare Sală Conferinţe (Sala A) 188.845,36
TOTAL PRODUSE LICITATIE DESCHISĂ 401.480,74
Adăugare OVS:SMS+Upgrade ISA Server standard-ISA Entreprise+30 licenţe+share 
point  10.464,50
TOTAL 10.464,50
TOTAL GENERAL PRODUSE 942.837,50
Service calculatoare (reparaţii şi întreţinere tehnică de calcul şi reţea calculatoare)  16.992,72
Servicii publicitate (anunţuri, felicitări, diverse) 56.106,00
Servicii reparaţii şi revizii auto (cu includerea pieselor de schimb+lubrifianţii necesari) 42.016,00
Proiectare "Sistem canalizare şi staţie epurare Spitalul de Pneumoftiziologie-Tudor 
Vladimirescu, Dobriţa, com.Runcu" (SF) 31.900,00
Studiu pentru valorificarea potenţialului turistic al judeţului Gorj 75.261,60



Consiliul Judeţean Gorj                                                                                                                 Raportul Preşedintelui 2007 

_____________________________________________________________________________ 
 54  

Proiectare "Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe de acces pe pod pe 
DJ 675C, km5+450" 23.530,00
Proiectare "Consolidare terasamente pe DJ674, km33+000, com.Ionesti" 35.000,00
Proiectare "Consolidare terasamente pe DJ605A, km49+900, Obarşia" 42.000,00
Total  servicii cerere de ofertă 322.806,32
SERVICII- proiectare drumuri - licitaţie deschisă  
Proiectare "Reabilitare sistem rutier pe DJ675, km0+000-km25+000, Tg. Carbunesti-
Ticleni-Pesteana Jiu"         STUDIU DE FEZABILITATE 114.000,00
Proiectare "Reabilitare DJ672, km0+000-km47+140, Ciuperceni-Godinesti-Tismana-
Pestisani-Buduhala" STUDIU DE FEZABILITATE 196.000,00
Proiectare "Reabilitare DJ672C, km10+350-km40+776, Tălpăşesti-Stroieşti-Răchiţi-
Runcu-limita judeţului Hunedoara" STUDIU DE FEZABILITATE 141.000,00
TOTAL 451.000,00
SERVICII LICITATIE DESCHISA  
Studiu privind starea de viabilitate a drumurilor judeţene 510.000,00
Servicii aprovizionare+distribuţie produse lactate şi de panificaţie 4.260.000,00
TOTAL 4.770.000,00
TOTAL SERVICII LICITATIE DESCHISA 5.221.000,00
SERVICII - Negociere cu publicarea unui anunţ  
Servicii de acordare împrumut intern în valoare de 70.000.000 lei 70.000.000,00
TOTAL 70.000.000,00
TOTAL GENERAL SERVICII 75.543.806,32
LUCRARI- cerere de oferta   
Consolidare corp drum pe DJ675B, km20+074-25+450, Alimpesti 196.012,06
Consolidare corp drum pe DJ675A, km9+700-14+700, Berleşti-Bustuchin 410.324,14
Consolidare terasamente pe DJ673A, km19+450, Strâmba 585.847,70
Consolidare terasamente pe DJ675C, km22+500, Rosia de Amaradia 270.920,69
Consolidare terasamente pe DJ674B, km14+000, Negomir 403.899,36
Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km16+300-16+900 Jirov 82.230,18
Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe de acces pe pod pe DJ675C, 
km5+450, Tg.Logreşti 296.404,67
Marcaje rutiere 579.719,00
Reconstrucţia unităţilor de învăţământ afectate de inundaţii în perioada aprilie-mai şi 
iulie-august 2005, din care:  402,684,32
Caminul  Studenţesc Debarcader 323.184,90
Gradinita Rovinari 79.499,42
Total lucrări drumuri cerere de oferta 3.228.042,12
LUCRARI- licitaţie deschisa   
Reabilitare sistem rutier pe DJ672C, km2+240-7+340 163.707,00
Reabilitare sistem rutier pe DJ671, km15+000-18+700 121.582,45
Modernizare drum DJ 674 B Negomir Borascu 0,00
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Tratamente bituminoase simple executate la rece cu emulsie bituminoasă tip E.B.C.R. 
60 pe DJ673A Trestioara-Mătăsari-Strâmba Vulcan  km 0+000 - 13+450 şi km 15+800 
- 27+790 569.858,30
Tratamente bituminoase simple executate la rece cu emulsie bituminoasă tip E.B.C.R. 
60 pe DJ673 Ploştina-Slivileşti-Borăscu-Turceni km 4+500 - 41+650  848.242,20

Tratamente bituminoase simple executate la rece cu emulsie bituminoasă tip E.B.C.R. 
60 pe DJ675 Cărbuneşti-Peşteana km 0+000 – 14+230 şi km 18+140 - 25+000 

460.736,00
Tratamente bituminoase simple executate la rece cu emulsie bituminoasă tip E.B.C.R. 
60 pe DJ665D Pociovalişte-Siteşti km 0+000 - 4+810 106.623,02

Tratamente bituminoase simple executate la rece cu emulsie bituminoasă tip E.B.C.R. 
60pe DJ671B Lim. Jud. Mehedinţi-Motru-Cămuieşti 

327.287,70
TOTAL Lucrări drumuri licitaţie deschisa 2.598.036,67
LUCRARI- negociere cu o singura sursa   
Lucrări suplimentare " Reparaţie capitala Muzeu" Sistem Securitate 10.838,41
Lucrări suplimentare " Reparaţie capitala Muzeu"-  5.140,79
Lucrări suplimentare "RK de înlocuire a conductelor instalaţiei de utilizare gaze 
naturale" 4.337,43
Lucrări suplimentare " Amenajare clădire P+2E pentru ISU 133.700,50
Lucrări suplimentare "Reabilitare sistem rutier Văgiulesti " 82.230,18
Total lucrări negociere 236.247,31
TOTAL GENERAL LUCRĂRI 6.062.326,10
TOTAL  82.548.969,92
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DIRECŢIA TEHNICĂ 

 
           Activitatea Direcţiei tehnice în cursul anului 2007 s-a materializat într-o serie 
realizări ce s-au înscris pe un curs ascendent faţă de anii precedenţi. Realizările 
înregistrate în anul 2007 au fost posibile şi datorită numeroaselor demersuri făcute de 
preşedinte în vederea creşterii fondurilor necesare realizării lucrărilor de reabilitare, 
modernizare, reparaţii curente şi capitale pe reţeaua de drumuri publice judeţene, 
precum şi realizarea lucrărilor tehnico-edilitare la nivelul întregului judeţ.    

Direcţia tehnică asigură în cadrul Consiliului Judeţean Gorj 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 Gorj 
şi, în acelaşi timp, oferă la cerere consiliilor locale sprijin în promovarea unor investiţii 
finanţate din fonduri locale sau externe. 
► În domeniul investiţiilor, în anul 2007, s-au pus în funcţiune un număr de trei 
obiective finanţate din bugetul propriu, după cum urmează: 

 Amenajare a mansardei clădirii, extindere a lucrărilor de sistematizare la 
Baza de Intervenţie Salvamont Rânca-Novaci – au fost realizate lucrări în 
valoare de 178.476,34 lei, investiţia fiind recepţionată în luna decembrie 
2007. 

 Amenajare clădire P+2E, Bârseşti pentru desfăşurarea activităţii 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, împrejmuire teren şi racorduri 
utilităţi. Investiţia, în valoare de 945.363,40 lei a fost finalizată, urmând să fie 
recepţionată.  

 Reparaţie capitală de înlocuire a conductelor instalaţiei de utilizare gaze 
naturale redusă presiune la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor 
Vladimirescu”, comuna Runcu – lucrarea a fost finalizată, fiind executate 
lucrări în valoare de 44.727,30 lei.  

Totodată au continuat lucrările la obiectivul ,,Reparaţii capitale Muzeul 
Judeţean Gorj”, în 2007 realizându-se lucrări în valoare de 802.910,74 lei. Punerea în 
funcţiune este estimată pentru sfârşitul lunii aprilie 2008. Valoarea totală a lucrărilor 
executate de la începutul investiţiei (2006) este de 1.140.417,11 lei. 
► O atenţie deosebită s-a acordat urmăririi lucrărilor finanţate de la bugetul statului 
sau din alte surse, după cum urmează: 
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 alimentare cu apă prin programul finanţat conform H.G. 577/1997. 
Au continuat lucrările de alimentare cu apă la sate, însumând un total de 3.568.691,00 
lei, din care: 

     ,,Alimentare cu apă comuna Bâlteni, satele Moi, Cocoreni şi 
Vlăduleni”, în valoare de 647.008,00  lei; 

 ,,Alimentare cu apă comuna Bustuchin, satele Bustuchin şi Pojaru”, în 
valoare de 745.902,00 lei; 

 ,,Alimentare cu apă comuna Drăguţeşti, satele Drăguţeşti şi Tâlveşti”, 
în valoare de 727.647,00 lei; 

      ,,Alimentare cu apă comuna Hurezani, satele Hurezani şi Pegeni”, în 
valoare de 918.540,00  lei; 

 ,,Alimentare cu apă comuna Scoarţa, satele Scoarţa şi Copăcioasa”, în 
valoare de 74.180,00 lei; 

 ,,Alimentare cu apă comuna Băleşti, satele Băleşti, Corneşti, Stolojani, 
Rasova, Tălpăşeşti, Tămăşeşti, Voinigeşti şi Găvăneşti”, în valoare de 
82.944,00 lei; 

 ,,Alimentare cu apă comuna Teleşti, satul Şomaneşti”, în valoare de 
7.000,00 lei; 

 ,,Alimentare cu apă comuna Ţânţăreni, satele Ţânţăreni, Floreşti, 
Arpadia şi Chiciora”, în valoare de 365.470,00 lei. 

 Au fost finalizate şi puse în funcţiune investiţiile de la Bâlteni şi Scoarţa.           
 alimentare cu apă prin programul finanţat conform H.G.  687/1997. 

A continuat programul de alimentare cu apă la sate, însumând un total de 1.744.745,00 
USD, din care: 

     ,,Alimentare cu apă a satelor Teleşti şi Buduhala, comuna Teleşti”, în 
valoare de 410.559 USD, din totalul investiţiei de 1.338.482 USD;  

     ,,Alimentare cu apă a satelor Căpreni, Cornetu, Dealul Spirei şi Satul 
Nou, comuna Căpreni”, în valoare de 1.334.186,00 USD, din totalul 
investiţiei de 1.368.694,00 USD.     

În cadrul acestui program, au fost finalizate şi recepţionate lucrările din comuna 
Căpreni:  

- ,,Alimentare cu apă a localităţilor Căpreni, Cornetu, Dealul Spirei şi Satul 
Nou, comuna Căpreni”   
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Conform obligaţiilor contractuale, la investiţiile derulate în cursul anului 2007, 
Consiliul Judeţean Gorj a asigurat fondurile şi executarea lucrărilor privind drumurile 
de acces şi racordurile electrice pentru gospodăriile de apă. 

Tot în anul 2007, au fost obţinute certificatul de urbanism şi avizele  necesare 
abţinerii autorizaţiei de construire pentru începerea lucrărilor la investiţia ,,Alimentare 
cu apă satele Bălăneşti, Voiteşti Deal, Voiteşti Vale, Glodeni şi Cânepeşti, comuna 
Bălăneşti”.  
 Lucrările au fost cuprinse în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Locuinţelor.  

Consiliul Judeţean Gorj a acordat asistenţă tehnică de specialitate consiliilor 
locale în vederea promovării şi finanţării de investiţii în baza O.U.G. nr.7/2006, 
privind instituirea „Programului de dezvotare a infrastructurii din spaţiul rural”. În 
cadrul programului, au fost selectate în vederea finanţării următoarele investiţii: 

 alimentare cu apă: 
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 Târgu-Jiu - Extindere front captare apă şi distribuţie apă potabilă în 
zonele periurbane Preajba şi Polata; 

 Bumbeşti-Jiu - Alimentare cu apă potabilă sat Pleşa şi suplimentare 
debit satele Tetila şi Curtişoara;  

 Târgu-Cărbuneşti - Alimentare cu apă potabilă sat Floreşti; 
 Albeni - Alimentare cu apă potabilă a comunei; 
 Baia de Fier - Alimentare cu apă comuna Baia de Fier, zona turistică 

Corneşul Mare – Rânca şi satul Cernădia; 
 Bengeşt-Ciocadia - Alimentare cu apă, satele Bengeşti, Bălceşti, 

Bircii, Ciocadia; 
 Bolboşi - Alimentare cu apă, satele Bolboşi, Bolboasa, Bălăceşti; 
 Bustuchin - Alimentare cu apă, satele Poieniţa, Nămete, Valea 

Pojarului; 
 Ciuperceni - Extindere alimentare cu apă, satele Ciuperceni, Zorzila, 

Vârtopu, Peşteana-Vulcan, Boboieşti; 
 Crasna - Alimentare cu apă, satele Cărpiniş şi Radoşi; 
 Cruşet - Alimentare cu apă potabilă şi de incendiu (satele Slăvuţa, 

Bojinu, Mierea, Marineşti, Văluţa şi Urda de  Jos); 
 Plopşoru - Sistem de alimentare cu apă satele Deleni şi Piscuri; 
 Runcu - Modernizare şi extindere alimentare cu apă potabilă; 
 Scoarţa - Alimentare cu apă potabilă pentru comuna Scoarta, satele 

Mogoşani, Bobu, Lazuri, Colibaşi; 
 Schela - Modernizare şi exindere alimentare cu apă potabilă, satele 

Arsuri, Pajiştele şi Schela;  
 Stăneşti - Extindere alimentare cu apă potabilă, satele Bălani, Căleşti, 

Măzăroi, Obreja, Alexeni; 
 Stejari - Alimentare cu apă potabilă; 
 Văgiuleşti - Alimentare cu apă potabilă satele Murgileşti şi Covrigi; 

 canalizare: 
 Alimpeşti - Canalizare menajeră a satelor Ciupercenii de Olteţ, 

Sârbeşti, Alimpeşti şi Nistoreşti; 
 Băleşti - Canalizare menajeră satele Ceauru şi Băleşti; 
 Muşeteşti - Sistem colectare, epurare şi evacuare a apelor uzate din 

localităţile comunei Muşeteşti; 
 poduri şi podeţe: 

 Novaci - Construcţia de poduri peste râul Gilorţel şi Valea Scăriţa; 
 Berleşti - Construire poduri; 
 Borăscu - Costruire pod peste râul Jilţ; 
 Căpreni - Construire şi modernizare poduri şi podeţe pe drumuri de 

interes local, sat Bulbuceni; 
 Dănciuleşti - Construire poduri; 
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 Jupâneşti - Poduri traversare râu Gilort în satele Vidin şi Vierşani; 
 Prigoria - Reabilitare şi modernizare poduri apă Câlnic; 
 Săcelu - Podeţe şi punţi pietonale localitatea Săcelu; 
 Teleşti - Construire pod pe DC 95 peste râul Tismana; 
 Vladimir - Construcţie poduri şi podeţe în punctele Larga, Lunca, 

Leurdeasa; 
► Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice 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. 

Un segment important în activitatea Direcţiei tehnice îl reprezintă promovarea, 
elaborarea documentaţiilor tehnice, urmărirea execuţiei şi recepţia lucrărilor de 
modernizare, reabilitare, reparaţii capitale, reparaţii curente şi întreţinere pe reţeaua de 
drumuri publice judeţene.   

În elaborarea priorităţilor prind activitatea de drumuri, s-a avut în vedere starea 
de viabilitate, importanţa tehnico-economică a acestora, traficul mediu zilnic, 
modernizarea traseelor principale care fac legătura cu judeţele limitrofe, precum şi 
racordarea centrelor de comună la reţeaua de drumuri judeţene sau naţionale prin 
drumuri asfaltate. 

După cum se observă şi grafic, principalul efort financiar în anul 2007 a fost 
îndreptat spre activitatea de întreţinere şi reparaţii curente (la această categorie de 
lucrări aflându-se tratamentele bituminoase şi îmbrăcăminţile asfaltice uşoare), cu 
scopul menţinerii unei stări de viabilitate bună a drumurilor judeţene. 
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Repartizarea fondurilor pentru lucrari pe drumurile judetene in 
anul 2007

HG 577; 
3.002.040,62; 

9,88%

Modernizari; 
2.479.080,00; 

8,15%

Consolidari; 
4.919.360,00; 
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Intretinere si 
reparatii; 

19.999.165,99; 
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Intretinere si reparatii
HG 577
Consolidari
Modernizari

 
 
Structurată pe grupe şi subgrupe de lucrări şi servicii, activitatea pe drumurile 

publice judeţene în anul 2007 se prezintă după cum urmează: 
 

         PROIECTARE 
► Consiliul Judetean Gorj a achiziţionat servicii de proiectare în valoare de 
1.263.220,7 lei, după cum urmează: 

• Consolidare terasamente  pe DJ 674, km 33+000, com. Ioneşti – în 
valoare de 41,650,00 lei, proiect elaborat de S.C. ROBRICONS S.R.L. Craiova . 

• Consolidare terasamente pe DJ 605A, km 49+900, sat Obârşia – în 
valoare de 49,980,00 lei, proiect elaborat de S.C. GEOCONSULTING S.R.L.Târgu 
Jiu. 

• Reabilitare DJ 672, km 0+000 - 47 + 140, Ciuperceni - Godineşti – 
Tismana - Peştişani - Buduhala  ( studiu de fezabilitate) – în valoare de 233.240,00 lei, 
proiect elaborat de S.C. TRAPEC S.A. Bucureşti. 

• Reabilitare sistem rutier pe DJ 675, km 0+000-25+000, Târgu 
Cărbuneşti-Ţicleni-Pesteana Jiu studiu de fezabilitate - în valoare 
de 135.660,00 lei proiect elaborat de S.C. TRAPEC S.A. Bucureşti. 

• Reabilitare sistem rutier pe DJ 672C, Tălpăşeşti-Stroiesti-Răchiţi 
Runcu - limita jud. HD, km 10+350-40+776 – studiu de fezabilitate 
în valoare de 167.790,00 lei, proiect elaborat de S.C. ARCADIS 
EUROMETUDES S.A Bucureşti. 
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• Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe de acces pe 
pod pe DJ 675 C km 0+450, Logresti in valoare de 28.000,07 lei, proiect elaborat de 
S.C. GEOCONSULTING S.R.L.Tg. Jiu. 

• Elaborare studii şi prognoze pentru întreţinerea, dezvoltarea unitară 
şi sistematizarea drumurilor publice  în valoare de 606.900,00 lei. Întrucât studiul este 
de o mare complexitate şi amploare, elaborarea completă a studiului se va finaliza în 
cursul anului 2008.   
► Compartimentul proiectări din cadrul serviciului drumuri a elaborat un număr de 
32 proiecte de complexitate medie, din care cele mai importante sunt: 

o Îmbrăcăminte asfaltică uşoară (I.A.U.) pe DJ 665C, km 6+400-
7+400, Crasna-Dumbrăveni-Bobu; 

o I.A.U. pe DJ 665C, km 11+400-12+600, Crasna-Dumbrăveni-
Bobu; 

o I.A.U. pe DJ 675A, km 13+500-15+700, Licurici-Berlesti-
Bustuchin; 

o I.A.U.  DJ 607, Lim jud. MH –Gura Susitei, Km 25+352-27+352 
o Consolidare corp drum pe DJ 675A, Licurici –Berlesti-Bustuchin, 

km 9+700-14+700; 
o Întreţinere podeţ pe DJ 605B, km 3+670 
o Drum acces alimentare cu apa comuna Căpreni; 
o Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km 16+300-17+300; 
o I.A.U. pe DJ 605C, Nistoresti – Alimpesti, km 14+000-14+245, km 

14+407-15+322; 
o I.A.U. pe DJ 672E, Cornesti –Stolojani, km 1+800 – 4+415; 
o I.A.U. pe DJ 605B, Stejari-Piscoiu, km 10+980-11+980; 
o I.A.U. pe DJ 672C, Talpasesti –Stroiesti –Răchiţi-Runcu, km 

2+240-7+340; 
o I.A.U. pe DJ 671C, Ohaba-Jiu – Covrigi, km 13+620-14+870; 
o I.A.U. pe DJ  672D, 

Lelesti-Dobrita, km 
4+100 - 6+700;  

o Reabilitare pe DJ 
671, Apa Neagră – 
Padeş – Cloşani – 
Valea Mare, km 
15+000-18+584; 

o I.A.U. pe DJ 675B, 
Zorleşti, km 
20+074-20+774; 

o I.A.U. pe DJ 674B, 
Borăscu –Miluta, 



Consiliul Judeţean Gorj                                                                                                                 Raportul Preşedintelui 2007 

_____________________________________________________________________________ 
 63  

km 33+870-35+370; 
o Reabilitare sistem rutier pe DJ 673, Drăgoteşti-Mătăsari, km 

13+450 – 15+700; 
o Parcare Casa memorială Constantin Brâncuşi; 
o Ranforsare sistem rutier DJ 671B, Motru –Glogova, km 23+300-

25+300; 
o Întreţinere platformă drum DJ 664, Turcinesti – Schela, km 

13+650-15+050; 
o I.A.U. pe DJ 672, Tismana – Pestisani, km 26+256-30+556; 
o Ranforsare sistem rutier pe DJ 662, km 27+780-30+780; 
o I.A.U. pe DJ 663, Dăneşti – Ungureni, km 13+250-15+250; 
o I.A.U. pe DJ 663, Văcarea – Dăneşti, 11+300-12+300; 
o I.A.U. pe DJ 671C, Ohaba – Văgiuleşti, km 2+700 – 3+700; 
o I.A.U. pe DJ 671C, Ohaba-Văgiuleşti, km 11+620-12+820; 
o I.A.U. pe DJ 675A, Licurici- Berlesti , km 13+700-15+700.  
 

          EXECUŢIE LUCRĂRI  
 
► Lucrări de întreţinere, reparaţii curente şi periodice 

 
Prin această activitate s-a urmărit întreţinere anuală, reparaţii curente şi periodice 

pe întreaga reţea de 842,64 km de drumuri publice judeţene, atât pe cele modernizate, 
cât şi pe 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.). 

Sintetizat activitatea de întreţinere curentă şi periodică, pe principalele 
subgrupe de lucrări se prezintă astfel:  

• Activitate de iarnă în valoare de 306.699,00 lei 
• Semnalizare rutieră în valoare de 512.268,00 lei 
• Întreţinerea pe timp de vară în valoare de 422.000  lei 
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Dintre lucrările de reparaţii curente şi periodice executate pe reţeaua de 
drumuri publice în anul 2007, amintim: 

• Îmbrăcăminţi asfaltice uşoare 
- DJ 664A, Turcineşti-Rugi- Ursaţi, km 5+082-8+208 în valoare de 1.545.464 lei;  
- DJ 605C, Alunu-Nistoreşti, km 14+000-14+245 şi km 14+407-15+372, în valoare de 
808.055,77 lei 
- DJ 672D, Lelesti-Dobriţa, km 4+100-6+100, în valoare de 821.698,48 lei 
- DJ 675A, Licurici-Berleşti –Bustuchin, km 13+500-15+700, în valoare de 1.103.534 
lei 
- DJ 675A, Licurici-Berleşti –Bustuchin, km 8+400-9+000,  în valoare de 265.932 lei 
- DJ 607, Lim jud. MH –Gura Şuşiţei, km 25+352-27+352, în valoare de  1.219.524 lei 
- DJ 605B, Brăteşti-Stejari, km 12+000-14+000 şi 10+980-11+980 în valoare de 
1.446.404 lei 
- DJ 672, Tismana-Pestişani, km 26+256-31+754 în valoare de 1.828.320 lei 
- DJ 674B, Borăscu-Miluta, km 33+870-35+370 în valoare de 827.321 lei 
- DJ 671C, Ohaba –Văgiuleşti, km 11+620-12+820 si km 13+620-14+870 în valoare 
de 776.820,02 lei  
- DJ 671C, Ohaba –Văgiuleşti, km 2+700-3+700 în valoare de 595.949,8  lei  
- DJ 663, Dăneşti – Ungureni, km 13+250-15+250, în valoare de 372.124 lei 
- DJ 663, Văcarea –Dăneşti, 11+300-12+300 
- DJ 665C, km, km 5+300-6+400 şi  6+400-7+400, Crasna-Dumbrăveni-Bobu în 
valoare de 1.217.276 lei  
- DJ 665C, km 11+200-11+900 şi km 11+900-12+900 Crasna-Dumbrăveni-Bobu în 
valoare de 784.425,83 lei 
- DJ 672E, Corneşti-Arcani, km 1+800-4+415 în valoare de 1.001.766,72 lei 
- DJ 671C, Ohaba-Covrigi, km 1+435-1+935 în valoare de 220.433,53 lei 
- DJ 675B, Prigoria-Zorleşti, km 20+024-20+774 şi km 19+774-20+024 în valoare de 
454.397 lei.  

 
• Ranforsări sistem rutier 

- DJ 664, Turcineşti-Schela (Arsuri – 
banda II), km 8+950-12+750 în 
valoare de 1.464.333 lei 
- DJ 673, Dragoteşti-Mătăsari, km 
13+450-15+800 în valoare de 947.702 
lei 
- DJ 671B, Motru-Glogova, km 
23+300-25+300 în valoare de 
1.368.965 lei 
- DJ 662, Andreeşti-Vladimir, km 
27+780-29+980 în valoare de  
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798.501 lei 
 

• Tratamente bituminoase simple executate la rece, cu emulsie 
bituminoasă tip E.B.C.R 60 

- DJ 675 Cărbuneşti-Peşteana, km 0+000-14+230 şi km 18+140-25+000, în valoare de 
536.779,40 lei.  
- DJ 665 D Pociovaliste-Siteşti, km 0+000-4+810, în valoare de 118.933,79 lei. 
- DJ 673 Plostina-Slivileşti-Borăscu-Turceni, km 4+500-41+650, în valoare de 
896.770,52 lei.    
 - DJ 673A Trestioara-Mătăsari-Strâmba Vulcan, km 0+000-13+450 şi km 15+800-
27+790, în valoare de  530.313,80 lei.  
- DJ, Limita jud. Mehedinţi-Motru-Cămuieşti, 14,5 km, în valoare de 309.659,88 lei. 
 

• Marcaje rutiere 
S-au executat marcaje rutiere pe un număr de nouă drumuri judeţene, însumând 

294 km, cu o valoare de 689.865 lei. 
 

Lucrări de reparaţii capitale 
• Consolidări corp drum 

- DJ 675B, Prigoria – Zorleşti – Alimpeşti, km 20+000-25+450 în valoare de 
233.254,55 lei – lucrarea a fost finalizată în 2007; 
- DJ 675A, Berleşti-Bustuchin, km 9+700-14+700 în valoare de 372.574,32 lei – 
lucrarea a fost finalizată în 2007; 

• Consolidare terasamente 
- DJ 673A, loc. Strîmba, km 19+450, etapa II, în valoare de 585.891,24 lei – lucrarea a 
fost finalizată în 2007; 
- DJ 675C, Roşia de Amaradia, km 22+500, etapa II, în valoare de 324.649 lei – 
lucrarea a fost finalizată în 2007 (foto anexa); 
- DJ 674B, Negomir, km 14+000, etapaII, în valoare de 480.640,23 lei – lucrarea a fost 
finalizată în 2007; 
- DJ 665, Cernădia-Baia de Fier, km 40+500 în valoare de 823.252,66 – lucrarea a fost 
finalizată în 2007. 
 

• Modernizări 
- DJ 674B, Negomir-Borăscu, km 16+500-18+800, în valoare de 657.018,91 lei. 
Execuţia lucrării a început în anul 2007, pînă în prezent fiind executaţi 900 de metri pe 
ambele sensuri de circulaţie. Execuţia lucrării urmează să fie finalizată în anul 2008. 

 
• Reabilitări sisteme rutiere 

- DJ 671, Apa-Neagră-Padeş-Closani-Valea Mare, km 15+000-18+584. Execuţia 
lucrărilor a început în anul 2007, până în prezent fiind decontaţi 711.495,3 lei;  
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- DJ 672C, Tălpăşeşti-Stroieşti-Răchiţi-Runcu, km 2+240-7+340. Execuţia lucrărilor a 
început în anul 2007, până în prezent fiind decontaţi 710.624,60 lei;  
- DJ 671B, Jirov-Văgiuleşti-Motru-Glogova, km 16+300-17+300 în valoare de 
399.943,76 lei - lucrarea a fost finalizată în anul 2007 (foto anexa). 

 
• Consolidări poduri 

Consolidare pod pe DJ 675C, Tg-Logreşti – Alimpeşti – Sîrbeşti – Baia de Fier, 
km 34+223, în valoare de 1.604.579,82 lei. Lucrările la acest obiectiv au fost 
finalizate. 

 
Pe lângă sumele alocate din bugetul propriu, judeţul Gorj, prin consiliul 

judeţean, a beneficiat şi de alte surse de finanţare, fie prin programe guvernamentale 
(programul finanţat în baza H.G.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi asfaltarea  drumurilor de interes local clasate), fie prin contracte de 
cofinanţare pe diferite proiecte (Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între 
Consiliul Judeţean Gorj şi Administraţia Fondului pentru Mediu Bucureşti). 

 
► LUCRARI  FINANTATE CONFORM HG 577/1997 

De  reţinut este faptul că în ceea ce priveşte programul finanţat în baza H.G. 
577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate, deşi se puteau finanţa şi drumuri judeţene, pentru a veni  în 
sprijinul comunelor, s-a luat decizia ca întreaga sumă de 3.002.040,62 lei alocată 
judeţului Gorj în anul 2007, să fie destinată drumurilor comunale, ştiut fiind faptul că 
pentru bugetele locale, promovarea şi susţinerea unor astfel de investiţii ar însemna un 
efort financiar mult prea mare. De finanţare, în cadrul acestui program, au beneficiat 
10 comune, după cum urmează:    
- DC 90 Băleşti - Tămăşeşti km 5+120 - 6+690 în valoare de  146.669,7 lei; 
- DC 51 Slămneşti - Floreşti km 0+500 - 2+500 în valoare de 572.030,83 lei; 
- DC 105 DN 67 - Peşteana - Vulcan km 1+300 - 4+600 în valoare de 169.999,27 lei; 
 - DC 44 A Vladimir - Valea Deşului km 0+000 - 3+000 în valoare de 113.543,29 lei; 
- DC 31 Tg - Logreşti - Bustuchin km 0+000 - 3+000 în valoare de 846.721,81 lei; 
- DC 27 Târgu Cărbuneşti - Ştefăneşti - Pârâul Viu km 3+300 - 6+600 în valoare de 
20.424,25 lei; 
- DC 83 Scoarţa - Lazuri km 0+000 - 1+620 în valoare de 150.000 lei; 
- DC 27 A Colţeşti - Albeni km 9+400 - 12+300, 16+150 - 19+000 în valoare de 
782.651,47 lei; 
- DC 149 Sâmbotin - Bumbeşti - Jiu km 2+700 - 4+700, în valoare de 50.000 lei; 
- DC 49 Poiana - Bulbuceni km 5+000 - 9+000, în valoare de 50.000 lei; 
- DC 51 Slămneşti - Floreşti km 20+600 – 21+750, în valoare de 100.000 lei.  
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► Lucrări efectuate prin contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între 
Consiliul Judeţean Gorj şi Administraţia Fondului pentru Mediu Bucureşti   
 

 Consolidare terasamente  
- DJ 665A, KM 8+300, Bălăneşti – în valoare de 94.676,4 lei.. Lucrările la acest 
obiectiv au fost finalizate şi recepţionate în anul 2007;  
- DJ 672C, KM 6+300 Arcani – în valoare de 33.106,24 lei. Lucrările la acest 
obiectiv au fost finalizate şi recepţionate în anul 2007; 
- DJ 664, KM 9+500, Schela  – în valoare de 124.769,87 lei.. Lucrările la acest 
obiectiv au fost finalizate şi recepţionate în anul 2007. 

► Administrarea Drumurilor Publice Judeţene 
 S-au întocmit un număr de 23 procese-verbale de constatare a 

contravenţiilor, totalizând 63.500,00 lei, şi s-au eliberat un număr de 19 autorizaţii 
speciale de transport, în valoare de 25.565 lei, operatorilor de transport care au depăşit 
masa totală şi masa maximă pe axe sau au  refuzat a se supune verificării prin 
cântărire; 

 S-au eliberat, la cererea transportatorilor, un număr de 10 autorizaţii 
speciale de transport, în valoare de 14.131,10 lei; 

 S-au 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 6.993,88  lei; 

 S-au eliberat un număr de 47 acorduri prealabile de amplasare şi 
acces la drumurile publice judeţene,  pentru lucrări ce se execută pe zona de siguranţă, 
în valoare de 5.420,96 lei; 

                                    

DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
 

 Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat funcţionează ca 
direcţie de specialitate în cadrul aparatului Consiliului Judeţean Gorj începând cu data 
de 1 iulie 2007 când, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 54/27.06.2007, a fost 
aprobată înfiinţarea acestei direcţii prin desfiinţarea Direcţiei Judeţene de Administrare 
şi Gospodărire a Patrimoniului Public şi Privat Gorj. 
► Până la data de 1 iulie 2007, Direcţia Judeţeană de Administrare şi Gospodărire a 
Patrimoniului Public şi Privat a funcţionat ca serviciu descentralizat pe lângă Consiliul 
Judeţean Gorj, cu personalitate juridică, finanţat integral din venituri proprii din 
prestări servicii la terţi. 

În această perioadă, direcţia şi-a desfăşurat activitatea prin două compartimente: 
Compartimentul de Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Compartimentul de 
Întreţinere şi Gospodărire. 

Principalele acţiuni şi activităţi prestate în această perioadă au constat în: 
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 - participarea la recepţia bunurilor/ lucrărilor aferente domeniului public şi 
privat; 
 - prin specialiştii proprii a urmărit execuţia lucrărilor de reparaţii la clădirile din 
domeniul public şi privat al judeţului; 
 - a întocmit documentaţia de execuţie (cantităţi de materiale şi lucrări) pentru 
lucrările de reparaţii; 
 - a asigurat buna desfăşurare a activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţie a 
parcului auto propriu Consiliului Judeţean Gorj; 
 - 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; 
 - a prestat servicii de curăţenie, pe bază de contract, către consiliul judeţean şi 
alţi terţi; 
  
►Conform organigramei şi statului de funcţii, Direcţia de Administrare a 
Patrimoniului Public şi Privat funcţionează/ îşi desfăşoară activitatea în cadrul a două 
servicii: Serviciul de administrare a patrimoniului public şi privat şi Serviciul de 
întreţinere, gospodărire şi reparare a domeniului public şi privat. 
 În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2007, în cadrul direcţiei au fost desfăşurate 
următoarele activităţi şi acţiuni: 
 - s-au întocmit referate de necesitate însoţite de note de fundamentare pentru 
repararea/ reabilitarea clădirilor proprietate publică a judeţului, în care funcţionează 
secţii ale Spitalului Judeţean; 
 - s-au întocmit studii estimative şi proiecte pentru aceste lucrări; 
 - au fost întocmite caietele de sarcini şi s-a participat efectiv la procedura de 
licitaţie; 
 - au fost urmărite lucrările de reparaţii de către specialiştii din cadrul direcţiei şi 
au fost organizate recepţiile la terminarea lucrărilor; 
 - s-au întocmit fundamentări pentru necesarul de fonduri aferente bugetului pe 
anul 2008; 
 - au fost prestate lucrări de întreţinere a curăţeniei, reparaţii, furnizare de agent 
termic, multiplicări xerox şi alte activităţi legate de întreţinerea şi funcţionarea 
corespunzătoare a spaţiilor ocupate de către consiliul judeţean. 
 - s-a urmărit derularea contractelor de închiriere, concesiune, prestări servicii de 
pază, de utilităţi (energie electrică, gaze, salubritate, apă, canal) şi de dare în 
administrare a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului Gorj; 
 - a organizat şi a efectuat inventarierea anuală a  patrimoniului consiliului 
judeţean şi a instituţiilor publice subordonate, fără personalitate juridică (Centrul 
Militar Zonal Gorj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj). 
► Urmare a acţiunilor întreprinse au fost realizate următoarele obiective: 
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- Lucrări de reparaţii şi finisaje exterioare, amenajare scenă, sală de repetiţii şi studio 
de înregistrare la Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu. 
 Prin grija Direcţiei de Administrare a Patrimoniului s-au elaborat documentaţiile 
necesare în vederea obţinerii fondurilor şi a achiziţiei lucrărilor şi s-a asigurat asistenţa 
tehnică necesară pe parcursul execuţiei. 
- Reamenajarea, potrivit normelor europene, a spaţiilor destinate pentru activitatea 
brutărie şi patiserie la Centrul Pilot Târgu-Cărbuneşti.   
- Reparaţii, finisaje interioare şi reamenajare la Secţia de Balneologie a Spitalului 
Judeţean Târgu-Jiu. 
  S-au efectuat măsurătorile necesare, s-au întocmit documentaţiile aferente în 
vederea execuţiei – fără dirigentarea lucrărilor. 
- Reparaţii şi finisaje interioare la Secţia Dermatologie a Spitalului Judeţean Târgu-Jiu. 
 S-au efectuat măsurători, s-a elaborat documentaţia necesară în vederea 
achiziţiei de lucrări şi s-au executat în asistenţa tehnică a Direcţiei de Patrimoniu. 
- Reparaţii tencuieli, amenajare şi întreţinere zugrăveli lavabile la arhivă, birouri, 
holuri şi grupuri sanitare din Palatul Administrativ, precum şi întreţinerea finisajelor 
exterioare la casa Gănescu. 
  Aceste lucrări s-au executat în regie proprie, cu muncitorii de întreţinere ai 
direcţiei de patrimoniu. 
- Reparaţii, amenajare şi finisaje interioare la Secţia Medicală a Spitalului Judeţean 
Târgu-Jiu. 
 Au fost pregătite toate documentaţiile necesare, urmând ca lucrările să fie 
executate în cursul anului 2008, în asistenţa tehnică a direcţiei de patrimoniu. 
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UNITĂŢI ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 

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

Este societate sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj, ca unic acţionar şi are 
ca principal obiect de activitate întreţinerea şi repararea reţelei de drumuri judeţene, 
precum şi prestări de servicii de profil la terţi beneficiari. 
Forma juridică: Societate pe acţiuni (S.A.) 
Capitalul social subscris: 1.577.350,00 lei, integral de stat. 
Număr de acţiuni: 630.940. Valoare acţiune 2,5 lei. 
Asociat unic – judeţul Gorj prin Consiliul Judeţean Gorj. 
Tip de participare: capital integral de stat. 
Aportul la capitalul societăţii: 1.577.350,00 lei 
Aport în natură: 16.000,00 lei 
Cotă de participare la beneficii 100%. 
Cotă de participare la pierderi 100%. 
Reţeaua de drumuri judeţene are nominalizate un număr de 35 drumuri cu o lungime 
totală de 864,043 km din care: 
- cu beton asfaltic = 176,652 km 
- cu beton de ciment = 125,772 km 
- cu îmbrăcăminte asfaltică uşoară (I.A.U.) = 431,924 km 
- pietruite = 116,352 km 
- de pământ = 13,343 km 
 Drumuri naţionale: 356,124 km 
 Drumuri comunale: 979,235 km 
     

- Toate lucrările se execută din fondurile alocate de Consiliul Judeţean Gorj în 
raport cu programele întocmite de Direcţia Tehnică.  

- 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 2007 s-a realizat o producţie facturată (inclusiv T.V.A.), după cum 
urmează: 

- lucrări pentru Consiliul Judeţean buget (conf. anexă) 21.124.546,12 lei 
- lucrări pentru diverşi terţi       2.102.409,22 lei 
- vânzări materiale              78.669,22 lei 
- prestări servicii pentru terţi                 629,53 lei 
Situaţia economico-financiară la 31.12.2007 se prezintă astfel: 
1. Venituri totale    = 26.591.574 lei, din care 

- cifra de afaceri  = 19.891.530 lei 
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- venituri din anularea provizioanelor = 194.080 lei 
2. Cheltuieli totale = 25.809.307 lei 
3. Productivitatea muncii = 6.657 lei/lună/salariat 
4. Ponderea salariilor în costuri = 14% 
Raportând   aceste    rezultate  la  situaţia economico – financiară  realizată  la 

aceeaşi dată a anului precedent, se observă o creştere atât a cifrei de afaceri, cât şi a 
productivităţii muncii, cu 23%.   
 De asemenea, ponderea  salariilor în costuri s-a redus de la 16% la 14%, fapt 
care confirmă că activitatea unităţii a fost mai performantă, realizându-se indicatori 
economico – financiari superiori anilor precedenţi. 
 Unitatea a achitat în totalitate şi la termenele legale obligaţiile bugetare şi a 
acţionat permanent pentru recuperarea crenţelor, inclusiv prin acţiuni în instanţă. 
 Datorită intrării în faliment a unor clienţi cum ar fi: S.C. Crefab S.R.L., S.C. 
Preferace S.A. şi S.C. Prometal S.A., s-au constituit provizioane deductibile, conform 
art. 22, din Codul fiscal. 
 Au fost constituite, de asemenea, provizioane pentru garanţii, având în vedere 
faptul că, pentru majoritatea lucrărilor  executate de unitate sunt reţinute garanţii de 
bună execuţie, iar art. 22 din codul fiscal şi art. 52 din normele de aplicare ale Codului 
fiscal, dau deductibilitate fiscală acestora. 
► În cadrul prestaţiilor 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, datorită fenomenelor apărute în urma 
precipitaţiilor abundente din toamna anului 2006 şi primăvara anului 2007. 

Structura realizărilor la lucrările de întreţinere se prezintă astfel: 
a) lucrări de întreţinere 
- reparaţii asfaltice       51.133 mp cu     1.966.471,90 lei 
- întreţinere drumuri pietruite       8.350 mp cu        173.395,22 lei 
- întreţinere poduri şi podeţe           102.334,16 lei 
Pentru sporirea gradului de confort pe anumite sectoare de drumuri judeţene s-au 

executat îmbrăcăminţi asfaltice uşoare, realizându-se 27,907 km după cum urmează: 
b) îmbrăcăminţi asfaltice uşoare  
- DJ605C Alunu – Alimpeşti    1,332 km       679.334,21 lei 
- DJ672E Corneşti – Arcani    2,615 km    1.001.766,72 lei 
- DJ665C Bobu – Dumbrăveni    3,70 km    2.026.409,67 lei 
- DJ675B Prigoria – Zorleşti    1,00 km       454.398,47 lei 
- DJ672D Leleşti – Dobriţa    2,00 km       821.699,09 lei 
- DJ671C Ohaba – Văgiuleşti    3,86 km    1.582.457,10 lei 
- DJ605B Brăteşti – Piscoiu    3,00 km    1.086.146,05 lei 
- DJ674B Borăscu – Miluta    1,50 km       827.321,03 lei 
- DJ672 Tismana – Topeşti    4,30 km    1.828.324,18 lei 
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- DJ675A Licurici – Bustuchin    2,600 km    1.309.106,92 lei 
- DJ607 Gura Şuşiţei – Lim. Jud. Mehedinţi 2,00 km    1.209.015,34 lei 
c) ranforsări cu beton de ciment  
- DJ664 Turcineşti – Schela - Arsuri   3,800 km    1.464.332,43 lei 
d) ranforsări cu mixtură asfaltică  
- DJ673A Dragoteşti – Mătăsari   2,350 km       947.701,68 lei 
- DJ662 Andreeşti – Vladimir    3,000 km       798.500,90 lei 
- DJ671B Motru      2,000 km     1.368.964,63 lei 
e) consolidare terasamente 
- DJ605A Dănciuleşti          135.269,34 lei 
- DJ675A Berleşti            174.926,68 lei 
f) ranforsare sistem rutier 
- DJ664 Schela           761.504,72 lei 
g) întreţinere platformă drum 
- DJ664 Schela           280.073,53 lei 

În afară de lucrările de reparaţii 
şi întreţinere s-a desfăşurat activitatea 
de aprovizionare cu material 
antiderapant şi deszăpezire a 
drumurilor judeţene. Valoarea realizată 
la această categorie este de 59.329,03 
lei şi se compune din următoarele 
prestaţii: 
- aprov. material antiderapant 139 mc 
   - 23.802,16 lei  
- deszăpezire manuală şi mecanică – 
  50.299,85 lei  
- informare operativă - 5.054,56 lei. 

 
În cadrul lucrărilor de întreţinere drumuri şi poduri o atenţie deosebită trebuie 

acordată 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. În acest fel la această categorie de lucrări s-a realizat 
valoarea de 55.452,83 lei.  

Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a traficului din punct de vedere a 
semnalizării rutiere, unitatea a realizat în anul 2007 lucrări şi achiziţii de indicatoare noi 
în valoare de 336.726,94 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 parapeţi elastici din 
lise de metal. 
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► Baza materială 
- Trei staţii de sortare şi patru staţii de preparare mixturi asfaltice cu care produce 
agregate sortate şi mixturi asfaltice necesare atât pentru executarea lucrărilor 
contractate, cât şi spre vînzare către alţi beneficiari, aici realizîndu-se valoarea de 
78.669,22 lei. 
- Un parc de auto-utilaje format din opt autobasculante de 16 to, opt autobasculante de 
opt tone, opt autospeciale tip LEA, 
tractoare, patru buldozere, patru 
excavatoare, o automacara de 16 tf şi 
patru încărcătoare tip IFA 1803, 
cilindri compactori, două 
răspînditoare de mixtură asfaltică, trei 
autogredere, o freză asfalt; auto-
utilaje care au fost folosite la 
realizarea lucrărilor menţionate, 
repararea şi întreţinerea acestora 
efectuîndu-se în atelierul propriu. 
- În bazele de producţie Târgu-
Cărbuneşti şi Gureni au funcţionat 
câte o staţie de producere agregate sortate-concasate realizându-se 27.367 mc de nisip şi 
pietrişuri, şi câte o staţie de preparare a mixturilor asfaltice ce au fost folosite atît la 
reparaţiile asfaltice prin plombări de gropi cît şi la modernizare de drumuri, realizându-
se o producţie totală de 27.697,30 to mixtură. 
- Pentru obţinerea unor mixturi asfaltice corespunzătoare normativelor în vigoare, 
staţiile de producere mixturi asfaltice au fost menţinute la parametri corespunzători, iar 
acolo unde a fost cazul au fost aduse îmbunătăţiri prin montarea de controler automat pe 
sistemul de cîntărire la staţia Târgu-Cărbuneşti. 
- În vederea respectării normelor de protecţie a mediului în 2007 a fost schimbat 
amplasamentul staţiei de la Târgu-Cărbuneşti, ocazie cu care au fost înlocuite diferite 
piese şi subansamble uzate.  
- O latură esenţială în activitatea desfăşurată 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. 
- Pentru toate activităţile realizate în anul 2007, materialele, piesele şi carburanţii s-au 
achiziţionat cu respectarea în prima parte a anului a O.U.G. nr. 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 1.000 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 10.000 – 
75.000 euro fără T.V.A. s-a procedat la atribuirea contractelor prin procedura de cerere 
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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 75.000 euro fără T.V.A. s-a 
organizat licitaţie deschisă prin publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a 
VI-a, prin această metodă achiziţionându-se motorină, combustibil lichid uşor, bitum, 
table indicatoare. 
 

 
 

SERVICIUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ŞI A 
ACTIVITĂŢILOR DE SALUBRIZARE GORJ 

 
Prin hotărârea nr. 42 din 30 aprilie 2007 a Consiliului Judeţean Gorj pentru 

modificarea şi completarea hotărârii nr.3/2007 a aceluiaşi consiliu, începând cu data de 
1 mai 2007, denumirea Serviciului Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Gorj 
s-a schimbat în Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de 
Salubrizare Gorj, serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului Judeţean Gorj, înfiinţat prin reorganizarea fostului Serviciu de 
Protecţie a Plantelor Gorj. 
► Obiectul de activitate 

- elaborarea propunerilor, în vederea adoptării de către Consiliul Judeţean Gorj a 
planurilor regionale de gestionare a deşeurilor; 

- coordonarea activităţii consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice 
de interes judeţean privind gestionarea deşeurilor; 

- elaborarea propunerilor de asociere cu alte autorităţi ale administraţiei publice 
judeţene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor; 

- urmărirea şi asigurarea respectării de către consiliile locale a modului de 
gestionare a deşeurilor; 

- urmărirea, sprijinirea şi îndrumarea activităţilor de salubrizare desfăşurate de 
consiliile locale prin propriile servicii de utilităţi publice în domeniu; 

- acordarea de asistenţă tehnică, sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei 
publice locale pentru gospodărirea localităţilor; 

- administrarea, întreţinerea şi utilizarea eficientă a bunurilor mobile şi imobile 
ce aparţin  domeniului  public şi privat (cod CAEN - 7202; 7032); 

- îndeplinirea altor atribuţii stabilite de Consiliul Judeţean Gorj. 
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- elaborarea, accesarea şi implementarea de proiecte şi programe prin care se 
urmăreşte  crearea de parteneriate la nivel local, regional şi  internaţional (cod CAEN - 
7414); 

- îndeplinirea altor atribuţii stabilite de  Consiliul Judeţean Gorj. 
► Servicii oferite producătorilor agricoli 
          - asistenţă tehnică; 

- seminţe legume şi leguminoase în valoare de 35 230 lei; 
- pesticide în valoare de 29 749 lei; 
- s-a întocmit un necesar de seminţe, îngrăşăminte şi pesticide; 
- s-au efectuat prestări de servicii cu utilajele din dotare în valoare de 135 600 

lei. 
► Venituri aduse la bugetul Consiliul Judeţean - 200 653 lei. 
► Aplicarea dispoziţiei 163/2007 a Consiliului Judeţean Gorj pentru ducerea la 
îndeplinire  a programului de măsuri pentru gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. 
Ca urmare a acestui program şi pe baza criteriilor de evaluare stabilite prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 48/24.05.2007, au fost încheiate note de constatare. Conform 
punctajelor înregistrate, au fost premiate 12 comune, după cum urmează: 

- Locul I – suma de 1.000.000 lei s-a împărţit în mod egal între localităţile 
Băleşti, Baia de Fier, Arcani şi Leleşti; 

- Locul II – suma de 70.000 lei s-a împărţit în mod egal între localităţile 
Ţânţăreni, Cruşeţ, Polovragi şi Bustuchin; 

- Locul III – suma de 50.000 lei s-a împărţit în mod egal între localităţile 
Crasna, Bengeşti-Ciocadia, Drăguţeşti şi Mătăsari. 

► S-a discutat cu consiliilor locale în vederea adoptării hotărârilor de asociere  cu 
consiliul judeţean, pentru constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în 
domeniul salubrizării (A.D.I.S.Gorj). Asocierea este necesară pentru organizarea şi 
exploatarea în interes comun a activităţilor de salubrizare şi realizarea de investiţii 
comune.  
 

 
SC TISPREST SA  

 
Societatea comercială S.C. TISPREST S.A. a fost înfiinţată în anul 2006 ca 

societate comercială pe acţiuni, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului 
Gorj sub nr. J18/238/2006 

Anul 2007 a permis concentrarea eforturilor spre eficientizarea cu precădere a 
activităţii de producţie. S.C. TISPREST S.A. şi-a desfăşurat activitatea, în principal, în 
domeniul construcţiilor. 
► Au fost efectuate lucrări de reparaţii curente la o serie de instituţii, dintre care 
amintim: 
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- Lucrări de modernizare şi reparaţii curente la Spitalul Judeţean Târgu-Jiu, Secţia 
Balneologie; 

- Lucrări de reparaţii curente la Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu;  
- Lucrări de reparaţii la Spitalul Judeţean Târgu-Jiu, Secţia Dermatologie. 

► Dezvoltarea activităţii şi pătrunderea puternică pe piaţa construcţiilor în condiţiile 
unei pieţe concurenţiale foarte dinamice, au determinat conducerea S.C. TISPREST 
S.A. să fie permanent preocupată de dotarea societăţii cu mijloacele necesare 
desfăşurării activităţii de construcţii (schelă, betonieră, rotopercutante, etc), precum şi 
de încadrarea de personal calificat care să asigure executarea unor lucrări de calitate . 

Eforturile depuse se concretizează în realizarea unor venituri din exploatare de 
676851 lei faţă de 177302 lei, cât s-a realizat la 31.12.2006. 
► Evoluţia principalilor indicatori din contul de profit şi pierderi pentru anul 2007 
comparativ cu anul 2006 se prezintă după cum urmează: 
                                                                                    UM/ LEI                               
                                                                                    2006                            2007     
1. Venituri exploatare din care :                             177302                         676851                            
    - cifra de afaceri :                                                 165422                         589113 
2.Cheltuieli de exploatare din care :                      226719                         638812 
    - cheltuieli materiale                                              53378                         278173 
3. Rezultatul din exploatare                                    - 49417                        +40039 
4. Rezultatul financiar                                                     36                             275  
5. Impozit pe profit                                                         0                                    0 
6. Rezultat net                                                          - 49381                        +40314 

Cheltuieli materiale

Rezultatul din exploatare
Rezultatul financiar

Rezultat net

Cifra de afaceri

Cheltuieli de exploatare
Venituri din exploatare

2006
2007

 
►Protecţia mediului 

Activitatea societăţii pe parcursul anului 2007 s-a desfăşurat în concordanţă cu 
cerinţele legislaţiei interne privind protecţia mediului.  
    Au fost realizate : 
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- menţinerea certificării sistemului integrat de management al calităţii în 
construcţii;  

- auditul de supraveghere al sistemului de management al calităţii în construcţii. 
 

 
 

S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A.  
Bumbeşti-Jiu 

 
 A fost creată ca urmare a divizării S.C. Uzina Mecanică 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.. 
       Trecerea în proprietatea privată a judeţului Gorj s-a făcut prin O.G. 1596/2002 
pentru active şi mijloace fixe şi H.G. nr. 180/2003 pentru teren, în conformitate cu 
O.G. nr.65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Întregul 
patrimoniu, cu o valoare de 19.029.000.000 lei, a fost preluat prin protocolul de 
predare-primire încheiat pe data de 28.02.2003 între Consiliul Judeţean Gorj şi S.C. 
UzinaMecanică Sadu S.A. 
       S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu a fost înfiinţată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Gorj nr. 16/2003. 
      Societatea deţine în patrimoniu spaţii destinate producţiei, depozitării, căi de 
acces spre aceste spaţii. 
       Activele din cadrul S.C. Parc Industrial Gorj S.A. s-au închiriat conform unui 
contract cadru aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor. 
       Ulterior, prin hotărârile Consiliului Judetean Gorj nr. 101/ 22.02.2006 şi nr.5 / 
31.01.2007,  întreg patrimoniul S.C. Parc Industrial Gorj S.A. a fost trecut în 
proprietatea privată a judeţului Gorj, societatea având sarcina de administrare 
prevazută în contractul de administrare - anexa nr.2 la Hotărârea Consiliul Judetean 
Gorj nr. 13 / 22.02.2007. 
      Pe parcursul anului 2007, utilităţile societăţii (energie electrică, apă potabilă şi 
industrială, gaze naturale) au fost asigurate de S.C. U.M. SADU S.A. pe baza unui 
contract încheiat pe perioadă nedeterminată, iar societăţile comerciale care şi-au 
desfăşurat şi îşi desfăşoară aici activitatea de producţie şi depozitare şi-au contorizat 
consumurile de apă, gaze şi energie electrică. 
►S.C.PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. a realizat următoarele obiective: 

 Atragerea  investitorilor  printr-o mai bună mediatizare a facilităţilor oferite 
     La 31.12.2007, în Parcul Industrial îşi desfăşoară activitatea 11 societăţi 
comerciale. 
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S.C. Parc Industrial S.A. a încheiat cu firma PIRELLI & C. AMBIENTE ECO 
TEHNOLOGY un contract comercial  privind închirierea unei suprafeţe de 80.205 
m.p. de teren şi clădiri în vederea deschiderii unei fabrici pentru producţia de filtre auto 

pentru autovehicule cu motoare diesel euro 5. 

 
Nr. 

Numele  societăţii  Adresa Activitatea 
desfaşurată

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

Bumbesti-Jiu  
str.Bumbesti nr.462. 

jud. Gorj 

 
Confectii 
metalice 

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

Gornacel, com.Schela, 
jud.Gorj 

 
Croitorie in 
sistem Lhon 

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

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

jud.Gorj 

 
Prelucrarea lemnului 

4 S.C. Heramavi  S.R.L. 
 
 

Tg-Jiu 
str.Panduri,nr.92, 

jud.Gorj 

 
Prelucrarea lemnului 

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

Bumbesti-Jiu 
str.Parangului, 

bl.29, sc.A ap.9(15) 
jud.Gorj 

 
Confectii metalice 

6  
S.C. Agro Vest Cereale  
Import Export S.R.L. 
 
 

Timisoara 
Str Maresal Alexandru 
Averescu nr.90 sc.A 

ap.8 
Jud. Timis 

 
Produse alimentare 

7 S.C Pro Sole  Invest S.R.L.  
 
 

Bumbesti-Jiu 
Str. Grig. Al. Ghica nr.8 

jud.Gorj 

Confecţii metalice 

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

Tg-Jiu 
str.Garofiţei, bl.12, ap.22

jud.Gorj 

 
Recuperarea 

deşeurilor metalice 

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

jud.Gorj 

 
Confectii 
metalice 

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

jud.Gorj 

 
Confectii 
metalice 

11 S.C PIRELLI @ C. AMBIENTE 
ECO TEHNOLOGY 

Bumbesti-Jiu  str. 
Bumbesti nr.462 

jud.Gorj 

Filtre 
auto 
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     În primul an de desfăşurare a acestui contract, S.C Parc Industrial Gorj S.A. 
Bumbeşti-Jiu a sprijinit investitorul italian pentru obţinerea de avize şi autorizaţii 
necesare bunei desfăşurări a investiţiei demarate de acesta.  
      Ca urmare, au fost finalizate lucrările de demolare a două hale de producţie şi a 
început construirea unei noi hale, aflată în prezent într-un stadiu avansat de execuţie. 

 Sprijinirea locatarilor din Parcul Industrial care şi-au schimbat locaţia din 
clădirile închiriate societăţii PIRELLI & C. AMBIENTE ECO 
TEHNOLOGY, în alte clădiri aferente parcului industrial. 

 Mediatizarea Parcului Industrial în vederea atragerii de investitori  
 Menţinerea Parcului Industrial într-o permanentă stare de curăţenie prin 

lucrări executate la spaţiile verzi şi la căile de acces. 
        Contractul cu firma italiană PIRELLI & C. AMBIENTE ECO TEHNOLOGY  şi 
investiţia importantă realizată de aceasta se va răsfrânge pozitiv asupra comunităţii din 
Bumbeşti-Jiu, prin diminuarea şomajului ca urmare a creării de noi locuri de muncă 
pentru localnici. 
► Pentru modernizarea parcului, astfel încât locaţia să devină mai atrăgătoare pentru 
investitori, Consiliul Judeţean Gorj a iniţiat  un proiect de  reabilitare prin care se va 
reface întreaga infrastructură. 
           La finalizarea proiectului, Parcul Industrial Gorj va putea oferi investitorilor 
interesaţi condiţii deosebite în vederea desfăşurării de activităţi de producţie specifice 
parcurilor industriale. 
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ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „DOINA GORJULUI” 

 
Menirea Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, instituţie publică 

de spectacole, a fost şi rămâne aceea de cunoaştere, conservare şi valorificare a 
tradiţiilor folclorice locale şi naţionale.  
 Conform agendei culturale pe anul 2007, lucrare realizată de Consiliul Judeţean 
Gorj şi care sintetizează manifestările culturale desfăşurate pe perioada întregului an, 
Ansamblul „Doina Gorjului” a participat la majoritatea acestor acţiuni, în colaborare 
cu celelalte instituţii culturale din judeţ, cu consiliile municipale, orăşeneşti şi 
comunale:    

 Festivaluri 
- Festivalul dansului şi portului gorjenesc „Memorial Liviu Dafinescu”; 
- Festivalul folcloric interjudeţean pentru copii şi tineret ,,Pe fir de baladă'' 

- Festivalul cântecului, jocului şi portului popular 
gorjenesc « Tismana 2007 » 

- Festivalul internaţional de folclor “Târgu-Jiu 2007”; 
 - Festivalul interjudeţean de muzică populară tradiţională 
« Gena Bârsan », ediţia a II-a; 
 - Festivalul lăutarilor gorjeni; 
-  Festivalul interjudeţean de folclor pastoral “Coborâtul 
oilor de la munte”, ediţia a XV-a; 

- Festivalul cântecului popular românesc « Maria 
Lătăreţu », ediţia a XIII-a 

 Sărbători comunitare şi alte manifestări locale 
- Pururi uniţi sub tricolor – spectacol literar-muzical-coregrafic 
- Sărbătoarea dragostei – Dragobetele 
- Flori pentru… flori – spectacol pentru Ziua femeii 
- Pastorala Floriilor/ complex de manifestări culturale şi artistice închinate 

sărbătorilor pascale la Stăneşti şi Bengeşti-Ciocadia 
- Ziua internaţională a rromilor 
- Zilele oraşului Bumbeşti-Jiu 
- Sărbătoarea narciselor – Preajba 
- Zilele culturii novăcene 
- Imn în Câmpia Padeşului 
- Drăgaica 
- Zilele culturii bumbeştene ,,Cântecul munţilor''/ 

sărbătoare comunitară, la Lainici 
- Gala sponsorilor „Doina Gorjului” 
- Alaiul obiceiurilor de iarnă 

 Participări internaţionale 
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- Festivalul internaţional de folclor de la Pendik – Turcia  
- Turneu în Franţa. 

În ceea ce priveşte bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei în anul 2007, este 
de menţionat creşterea veniturilor proprii. Astfel, din bugetul total de venituri de 
2.064.000 RON, veniturile proprii se cifrează la 290.000 RON, ceea ce înseamnă cu 
66.299 RON mai mult decât în 2006. această creştere se datorează şi modalităţii de  
negociere şi contractare a unor spectacole care au adus venituri consistente. 
 

 
 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „CHRISTIAN TELL” GORJ 
 
     I. Obiectul principal de activitate 
           Pentru anul 2007, oferta culturală a bibliotecii, reprezentată de cele 292.695 
volume şi 86202 de titluri de publicaţii seriale, a fost accesată gratuit şi fără 
discriminare de toţi membrii comunităţii municipale şi judeţene, dar şi de beneficiari 
aflaţi în trecere prin Târgu-Jiu. 
         Colecţiile bibliotecii au crescut pe parcursul anului cu 4373 titluri, reprezentate 
de 10488 volume. Dintre acestea, 7717  volume au fost achiziţionate din bani publici, 
în cuantum de 235.680lei, iar 2903 volume  reprezintă donaţii din partea Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi persoanelor fizice – ing. Viorel David şi profesor Victoria 
Temereancă -, colaboratori ai instituţiei noastre.  
         Suma cheltuită pentru dezvoltarea colecţiilor a fost de 235.680 lei şi provine în 
exclusivitate de la Consiliul Judeţean Gorj.  
         Fondurile alocate au fost cheltuite pentru atingerea priorităţilor stabilite prin 
proiectul de management şi programul de activitate pe anul 2007. 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,  cadrele universitare şi persoanele angrenate în aprofundarea pregătirii 
profesionale; 
       - permanentizarea utilizatorilor existenţi, dar şi lărgirea sferei de adresabilitate a 
bibliotecii spre segmente socio-profesionale şi demografice mai slab reprezentate. 
       - biblioteca nu a neglijat nici pe acei beneficiari care fac zilnic lectura presei locale 
şi naţionale în spaţiile special destinate, asigurându-le 80 titluri de publicaţii seriale. 
         Faţă de cifrele planificate în nomenclatorul principalilor indicatori culturali pe 
2007, au fost înregistrate depăşiri, după cum urmează: 
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       - achiziţie estimată: 3000 de titluri şi 8000 – 9000 volume; s-a realizat 4373 titluri 
şi 10 488 volume. 
        - baza de date în format electronic a bibliotecii: a crescut în 2007 cu 7717  titluri, 
reprezentate de cele 25021 volume, faţă de cifrele planificate la nivelul anului anterior 
– 6500 de titluri şi 20.000 de volume. 
         - îmbogăţirea cu un număr important de volume cu caracter documentar a 
fondului local şi cu autografe, urmare a unei susţinute activităţi publicistice şi 
editoriale înregistrate la nivelul autorilor locali. 
 
         II. Activitatea specifică 
         Biblioteca a înscris un număr de 12055 de cititori activi, în condiţiile în care timp 
de peste trei luni, două din secţii – Filiala Victoria şi Biblioteca de Artă „Iosif Keber”-, 
au fost închise pentru verificarea gestionară obligatorie. 
         Analiza structurii socio-profesionale a beneficiarilor noştri oferă următorul 
tablou:  
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Intelectuali; 681; 6%

Şomeri; 529; 5%

Pensionari; 309; 3% Tehnicieni; 263; 2%
Muncitori; 283; 2%

Casnice; 334; 3%
Funcţionari; 251; 2%

Alte categorii; 140; 1%

Studenţi; 1987; 17%
Elevi; 6808; 59%

 
         
 
 Pe grupe de vârstă, situaţia se prezintă după cum urmează: 
 

11%
9% 2%

63%

15%

sub 14 ani
14-25 ani
26-40 ani
41-60 ani
peste 61 ani

 
         Pe sexe, diferenţa esenţială în favoarea femeilor se păstrează:  
. 
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Femei
7219
60%

Bărbaţi
4836
40% Femei

Bărbaţi

 
         În sălile de lectură sau prin împrumut la domiciliu, beneficiarii noştri au consultat 
un număr de 251.620 volume, într-o frecvenţă medie zilnică de 553 vizite pe zi. 
         Pe categorii de publicaţii consultate, beneficiarii au consultat în sălile de lectură 
116.140 de volume, restul fiind împrumutate la domiciliu. 
         Domeniile solicitate: 
 

Presă şi lucrări de 
referinţă

36%

Alte domenii
8%

Geografie
2%

Beletristică, istorie şi 
critică literară

34%

Ştiinţe sociale şi drept
8%

Filozofie
4%

Management
2%

Economie
2%

Istorie
2%

Învăţământ
2%
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         Manifestări culturale: 
Din Agenda Culturală şi Lista principalelor programe şi proiecte culturale 

menţionăm pe cele mai importante. Festivalul Naţional de Literatură „Tudor Arghezi”, 
Festivalul Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu”, Atelierul Naţional de Poezie „Serile la 
Brădiceni”, Zilele Culturii Scrise în Gorj, Festivalul Interjudeţean de Umor „Al. 
Calotescu Neicu” 
 La acestea trebuie adăugate cele peste 40 de expoziţii de carte, peste 25 de 
lansări de cărţi şi reviste, întâlniri cu scriitori, sesiuni de comunicări şi conferinţe. 
 Ca şi până acum, în anul 2007 au funcţionat o serie de parteneriate devenite 
tradiţionale, cu administraţiile locale din Peştişani, Alimpeşti, Polovragi, Runcu, 
Turceni, Hurezani, Ţicleni, cu regretul că alte primării şi consilii locale manifestă 
indiferenţă faţă de fenomenul cultural. Pe lista mai puţin roz înscriem localitatea 
Berleşti ( indemnizaţie la bibliotecă, un termen care nici nu mai există în retribuirea 
bibliotecarilor ), Turcineşti  ½ normă, contrar Legii bibliotecilor, Săcelu, cu un sediu 
total impropriu şi total imobilism, Glogova – sediu necorespunzător, Căpreni care încă 
nu a reuşit soluţionarea problemelor legate de spaţiu, Logreşti – un sediu înghesuit, 
fără lumină, cu rafturi vechi de zeci de ani, gata să cadă datorită supraîncărcării cu 
carte, şi ea foarte veche. 
 Luând în serios rolul de for metodologic, s-a continuat implicarea în revigorarea 
lecturii în mediul rural, atât prin dispecerizarea donaţiilor oferite de Ministerul Culturii 
şi Cultelor, cât şi prin insistenţa ca fondurile bibliotecilor publice gorjene să fie 
reînnoite prin achiziţii de carte curentă, prin alocaţii bugetare locale. Rezultatele nu 
sunt spectaculoase dar sperăm în continuare într-o schimbare de comportament a 
diriguitorilor locali. 
 În ce priveşte dotările specifice unei biblioteci, datorită fondurilor primite de la 
ordonatorul principal de credite, s-a reuşit modernizarea ambientului şi crearea de 
condiţii decente pentru desfăşurarea activităţii, prin montarea de instalaţii de 
climatizare şi înnoire a mobilierului. 
 Securitatea fondului de carte s-a realizat prin instalarea sistemului de 
supraveghere cu camere video, în toate spaţiile destinate publicului, pentru sediul 
central.  
 
 III. Realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj a primit un buget iniţial de 1.350.000 
lei, iar după rectificări repetate suma alocaţiilor bugetare s-a ridicat la 1.390.000 lei. 
 Resursele financiare au fost cheltuite după cum urmează : 

• Cheltuieli de personal : 908813 lei 
• Achiziţii carte : 235680 lei 
• Cheltuieli culturale : 10552 lei 
• Cheltuieli perfecţionare : 3317 lei 
• Obiecte de inventar : 103998 lei 
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• Cheltuieli de capital : 28714 lei (autoturism Logan)       
 

Achiziţii carte

Cheltuieli culturale

Cheltuieli 
perfecţionare

Obiecte de inventar

Cheltuieli de 
capital

Cheltuieli de 
personal

Cheltuieli de personal
Achiziţii carte
Cheltuieli culturale
Cheltuieli perfecţionare
Obiecte de inventar
Cheltuieli de capital

 
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU-JIU 

 
Analizând indicatorii specifici fiecărui domeniu de activitate şi cuantificând 

dinamica numărului de cursanţi, a dezvoltării ofertei de activităţi de instruire şi de 
prestări de servicii culturale, ca şi succesele obţinute în varii planuri ale activităţii 
didactice, cultural-educative sau artistice, progresele înregistrate în 2007 sunt reale şi 
evidente. Este calificativul pe care limbajul sec al cifrelor  pe de o parte, ori memoria 
peliculei, a benzii ori a hârtiei tipărite, pe de altã parte, îl dă muncii unui colectiv bine 
pregătit profesional, receptiv la motivaţii şi unit în acţiune. 

În anul 2007, organigrama Şcolii Populare de Artă a avut prevăzut un număr de 
51 de posturi, precum şi un număr de circa 65 de angajaţi pe baza contractelor cu timp 
parţial de muncă (fostul sistem al plăţii cu ora), în conformitate cu cele 1515 
ore/săptămână prevăzute în statul de funcţiuni.  

Activitatea de instruire - educaţie permanentă. Având deja formată o viziune 
realistă asupra resurselor umane existente şi a trebuinţelor unităţii pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse în proiectul de management, a fost folosit din plin aportul acestor 
resurse - cadre de deosebită ţinută profesională, cu deschidere pentru munca de 
cercetare şi valorificare a culturii noastre tradiţionale -, cu ajutorul cărora a fost 
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impulsionată activitatea în teritoriu ori promovarea unor noi activităţi/discipline. Au 
apărut noi secţii externe, toate cu cursuri din domeniul culturii tradiţionale, astfel încât 
acum Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu are organizate, pe lângă sediul de bază, 28 de 
secţii externe în tot atâtea localităţi ale Gorjului. Un număr dublu faţă de anul 2004. 

O datã cu debutul primei stagiuni a trupei de păpuşari profesionişti “Pinocchio”, 
cunoscută astăzi de copiii din aproape toate localităţile judeţului, cu înfiinţarea   
Orchestrei de cameră “Lyra Gorjului”, precum şi cu implicarea Ansamblului folcloric 
“Maria Lătăreţu” în activitatea de prestări-servicii culturale, unitatea a dezvoltat şi o 
altă latură de activitate, aceea de instituţie de spectacole. O activitate pe cât de 
profitabilă din punct de vedere economic, pe atât de aducătoare de satisfacţii spirituale 
şi de prestigiu pentru şcoală. 

În anul 2007 s-a înregistrat în continuare o creştere a numărului cursanţilor. 
Concret, cifra absolvenţilor la finele anului şcolar 2006-2007 se ridică la 1466. Măsura 
diversificării taxelor în funcţie de cerere, dar şi de oferta de instruire, ca şi desfiinţarea 
taxelor la discipline extrem de importante pentru strategia culturală (meşteşuguri 
tradiţionale pe cale de dispariţie, grupuri şi ansambluri de datini şi obiceiuri, 
instrumente tradiţionale rare şi fără potenţiali cursanţi etc.), coroborate cu intensa 
popularizare (directă şi indirectă) realizată gratuit de mass-media (în legătură cu 
acţiuni culturale de răsunet sau rezultate deosebite obţinute de elevii şi formaţiile 
şcolii), vor fi de natură să sporească numărul de elevi şi în viitor. Acest salt este 
rezultatul politicilor de care s-a amintit, completat însă de munca devotată, cu certă 
vocaţie de dascăl, a majorităţii membrilor corpului profesoral. 

În general, paleta activităţilor desfăşurate cu elevii şcolii e una echilibrată,  
armonioasă, conţinând cvasitotalitatea artelor (populară şi cultă) şi meşteşugurilor 
tradiţionale. Se observă, totuşi, o oarecare supradimensionare a activităţilor muzical-
folclorice, motivată însă şi de numărul mare de solicitări, ca şi de veniturile 
substanţiale aduse prin taxele de şcolarizare. Pe de altă parte, se resimte acut absenţa 
segmentului de muzică cultă (îngrijorătoare pentru viitor inexistenţa cererii!), ca şi 
numărul încă mic de activităţi legate de meşteşugurile tradiţionale, în special olăritul, 
sculptura în lemn, dogăritul.  

Trebuie reliefate rezultatele obţinute de elevii şcolii în confruntările judeţene, 
regionale şi naţionale, ca şi afirmarea acestora, individual sau în grup, ca valori viitoare 
ale artei populare.  

Nu a existat podium al unui festival sau concurs desfăşurat la nivelul judeţului 
Gorj la care Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu să nu aibă majoritatea laureaţilor. La 
concursuri, festivaluri sau expoziţii, fie că e vorba de muzică sau dansuri populare, de 
artă plastică sau de meşteşuguri tradiţionale, de muzică uşoară sau dans modern, 
reprezentanţii instituţiei, formaţii sau interpreţi/ creatori, au obţinut numeroase premii 
naţionale ori au participat la emisiuni prestigioase ale posturilor de televiziune 
naţionale. 
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Toate acestrea conduc la o concluzie firească, aceea a unei munci pedagogice 
eficiente realizate în comun de elevii şi profesorii Şcolii Populare de Artă. 

Ca instituţie de cultură, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a produs într-un an de 
zile mai multe valori cultural-artistice recunoscute în plan local şi regional decât în 
întreaga activitate de peste trei decenii. Astfel, Orchestra de cameră “Lyra Gorjului”,  
înfiinţată în actuala formulă acum ceva mai mult de doi ani, şi se află deja în cea de-a 
treia stagiune permanentă de concerte, singurele stagiuni de acest fel din intreaga 
istorie culturală a Gorjului. De-a lungul celor peste 40 de concerte realizate în această 
perioadă, formaţia a progresat enorm pe linia măiestriei şi acurateţii interpretării 
muzicale. Beneficiind de avantajul unui public fidel şi plin de căldură, “Lyra Gorjului” 
este apreciată ca formaţia de elită a vieţii muzicale târgujiene. 

La fel de tânăr, Teatrul de păpuşi “Pinocchio” a înregistrat acelaşi salt calitativ, 
producţiile sale bucurându-se de mare succes în rândul celor mici. În februarie, trupa a 
prezentat un spectacol de stimă, oferit participanţilor la manifestarea naţională 
“Brâncuşiana 2007”, cu piesa “Măiastra lumii” (din copilăria lui Constantin Brâncuşi). 
Lipsa unui sediu propriu, cu sală de repetiţii şi de spectacol, ca şi un marketing, uneori 
deficitar, impietează încă asupra calităţii, dar şi asupra eficienţei financiare a trupei. 

Ansamblul Folcloric “Maria Lătăreţu” a devenit un nume de referinţă în rândul 
marilor ansambluri ale ţării, impresionând publicul din Târgu-Jiu, Bucureşti, Craiova, 
Otopeni, Govora, Filiaşi şi din aproape jumătate din localităţile judeţului. Prezent in 
numeroase transmisii pe posturile de televiziune TVR1, TVR Cultural, TVR 
Internaţional, Favorit, DDTV, TVRM.  Începând cu 2007, ansamblul a reuşit să devină 
un veritabil prestator de servicii culturale, oferind instituţiei un aport la planul  de 
venituri proprii de peste 60.000 lei. 

Alături de Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu” şi-au desfăşurat activitatea 
ansambluri sau formaţii folclorice ale secţiilor externe ale şcolii, realizate în parteneriat 
cu autorităţile administrative şi culturale locale. Este vorba de grupurile „Măriile 
Gorjului” şi „Ca la Gorj”, „Taraful tradiţional Rapsozii Gorjului” şi de alte 26 de 
ansambluri folclorice, de datini şi obiceiuri, formaţii de dansuri sau grupuri vocale şi 
vocal-instrumentale, de la Cloşani – Padeş, Tismana, Topeşti, Sohodol, Peştişani, 
Runcu, Bâlta, Dobriţa, Băleşti, Negomir, Dragoteşti, Turceni, Turburea, Crasna, 
Polovragi, Baia de Fier, Tg. Cărbuneşti, Hurezani, Stoina ş.a. Este bine să subliniem 
faptul că aproape nu există formaţie muzicală sau coregrafică din Gorj (segmentul de 
vârstă 14-40 ani) care să nu fie coordonată din punct de vedere artistic de către 
specialişti ai Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu. 

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a devenit, prin eforturi constante, unul dintre 
principalii organizatori de mari evenimente culturale. Există cu adevărat puţine 
manifestari culturale de amploare realizate la nivelul judeţului sau municipiului fără 
participarea, în calitate de organizator principal sau de coorganizator, a Şcolii Populare 
de Artă Târgu-Jiu. Nu ne referim doar la manifestările folclorice, ci şi la unele 
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aparţinând altor genuri, precum literatura propriu-zisă sau literatura umoristică, muzica 
cultă, muzica uşoară şi folk, brâncuşiologia.  

Formaţiile artistice ale şcolii, prezenţe active în viaţa comunităţilor gorjene, ca şi 
participarea ansamblurilor reprezentative ale şcolii la sărbătorile comunităţilor locale 
din peste 35 de comune şi oraşe, inclusiv din municipiul Târgu-Jiu, confirmă bunele 
relaţii dintre instituţie şi autorităţile publice locale şi judeţene. 

Edificator pentru implicarea instituţiei în viaţa culturală a cetăţii este şi faptul că 
însuşi sediul şcolii a devenit loc de întâlnire şi gazdă pentru numeroase activităţi 
culturale (sediu al Cenaclului “Columna”, loc de întâlnire al membrilor Cenaclului 
UAP Tg-Jiu) ori pentru evenimente artistice, scenice sau expoziţionale. 

Bugetul instituţiei pentru anul 2007 exprimă şi el preocuparea pentru 
diversificarea şi creşterea activităţii Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu.  

Totalul sumelor alocate drept subvenţie de către Consiliul Judeţean Gorj, s-a 
ridicat la suma de 1.203.500 lei. Subvenţiile respective au fost completate cu venituri 
proprii, provenite din taxe şcolare, prestări de servicii culturale, valorificări produse, 
sponsorizări. 

Veniturile proprii planificate (la inceput de an în sumă de 210.000 lei şi majorate 
treptat din iniţiativă proprie până la final în sumă de 260.000 lei), au fost depăşite ca 
venituri înregistrate (265.307 lei), dar, din cauza neglijenţei unor primării, au fost 
încasaţi doar 244.527 lei. Totalul sumelor din bugetul pe 2007 este de 1.448.027 lei. 

Veniturile proprii, în valoarea detaliată mai sus, au asigurat un grad de 
autofinanţare de 17.3%. Este cea mai mare sumă de extrabugetar şi cel mai mare 
procent de autofinanţare realizat de vreo instituţie culturală din Oltenia. 

Pentru prima oară, sumele provenind din taxe sunt aproape egalate de cele 
provenite din activităţi de prestări-servicii. Constatarea aceasta poate duce implicit la 
concluzia că strategiile vizând diversificarea surselor de venit şi sporirea veniturilor şi-
au dovedit pe deplin viabilitatea. 

Graţie sprijinului oferit de Consiliul Judeţean Gorj, dar şi propriilor eforturi ale 
instituţiei, pe parcursul anului 2007 au putut fi împlinite multe dintre mai vechile 
deziderate privind detarea logistică a unităţii: 

- a fost realizată reabilitarea faţadei clădirii principale, a scenei şi a sălii de 
balet; 

- a fost finalizat studioul audio-video de înregistrări document, obiectiv extrem 
de important, atât pentru strategia culturală a judeţului, cât şi pentru aportul de venituri 
extrabugetare; 

- a fost achiziţionat prin leasing, integral din resurse proprii, un autoturism 
Logan MCV , un calculator performant pentru prelucrări video, două laptop-uri şi o 
orgă electronică Korg de înaltă performanţă. 
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Deschiderea pentru dialog şi colaborare, comunicarea cu forurile tutelare, cu 
autorităţile publice judeţene şi locale, organisme guvernamentale şi 
nonguvernamentale, mass-media şi sponsori a fost una permanentă şi benefică 
activităţii şcolii.  

Din partea principalului for tutelar - Consiliul Judeţean Gorj – instituţia s-a 
bucurat de încrederea şi receptivitatea la solicitări şi soluţii propuse de conducerea 
acestui organism, a compartimentului de politici culturale, ca şi a comisiilor de 
specialitate ale acestuia.  

Relaţii de colaborare a stabilit şcoala cu Primăria şi Consiliul Local al 
Municipiului Târgu-Jiu,  ca şi cu multe alte asemenea organisme de la nivelul judeţului 
nostru, cu care s-au încheiat parteneriate ferme şi benefice, atât pentru comunităţile 
locale, cât şi pentru instituţie. Este cazul localităţilor Motru, Târgu-Cărbuneşti, 
Bumbeşti-Jiu, Crasna, Hurezani, Bustuchin,  Drăgoteşti, Runcu,  Negomir, Polovragi, 
Baia de Fier, Tismana, Rovinari şi Turceni. 

Şi în anul 2007 colaborarea cu instituţiile culturale de rang judeţean, municipal 
sau local a fost benefică în organizarea unor acte şi fapte culturale de substanţă şi 
ţinută.  

Se poate vorbi, de asemenea, de un parteneriat onest şi benefic, stabilit între 
şcoală şi media gorjeană şi naţională. Fără să fi plătit vreun leu pentru reclamă sau 
publicitate, evenimentele cultural-artistice realizate de şcoală, performanţele elevilor 
ori ale colectivului profesoral au găsit întotdeauna reflectare în paginile publicaţiilor şi 
în emisiunile posturilor de radio şi televiziune.  

 
 

MUZEUL JUDEŢEAN „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” 
 

 În anul 2007, în cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” s-au 
desfăşurat activităţile propuse în anul anterior, acestea având drept scop realizarea 
atribuţiilor specifice instituţiei: cultural - educativă, de cercetare, de conservare-
restaurare, de îmbogăţire a patrimoniului muzeal, de îndeplinire a planului de venituri 
şi de încadrare în cheltuieli, etc. 
► Activităţi cultural-educative  

• locale şi judeţene: 
- evocările istorice privind pe Ecaterina Teodoroiu şi Tudor Vladimirescu,  
- simpozionul dedicat aniversării a 148 de ani de la Unirea Principatelor Române 

sub titlul „24 ianuarie 1859 - crearea primului stat naţional la români”,  
- complexul de manifestări cultural-ştiinţifice şi artistice (expoziţii temporare, 

simpozioane şi lansări de carte) organizat în cadrul - Brâncuşiana 2007.  
- simpozionul dedicat comemorării unor personalităţi  gorjene – 50 de ani de la 

moartea lui Gheorghe Tătărescu şi 100 de ani de la moartea lui Vasile Lascăr.   
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- organizarea, împreună cu Muzeul Naţional Cotroceni, a expoziţiei „Brâncuşi şi 
ţara sa de obârşie”.  

- simpozionul „157 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române”,  
- simpozionul dedicat Zilei Europei, Zilei Independenţei României „130 de ani de 

la proclamarea independenţei României” şi Zilei victoriei împotriva fascismului 
(9 mai)  

- manifestări dedicate zilelor municipiului Târgu Jiu (simpozioane, expoziţii, 
lansări de carte).   

- organizarea, în colaborare cu Muzeul Bruckenthal din Sibiu şi Muzeul de Artă 
din Braşov, a unei expoziţii dedicate împlinirii a 100 de ani de la moartea 
pictorului Mişu Popp.  

- simpozioane dedicate zilei naţionale a României, revoluţiei din decembrie 1989 
şi tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă (Miracolul Crăciunului – expoziţie de artă 
plastică organizată în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici –filiala Gorj).     
• naţionale şi internaţionale:  

- participarea la Conferinţa Naţională a specialiştilor din domeniul protejării 
patrimoniului cultural naţional, de la Sibiu;  

- participarea la expoziţia dedicată lui Constantin Brâncuşi în Austria, în oraşul 
Horn; 

- participare la sesiunea naţională de rapoarte arheologice de la Tulcea, la  
sesiunea ştiinţifică a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane de la Deva, precum 
şi la simpozionul interjudeţean dedicat arheologiei din Oltenia, organizat la 
Drobeta Turnu - Severin în perioada 2-3 noiembrie.  

- Organizarea de 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. 

► Cercetarea ştiinţifică: muzeografii instituţiei au realizat studii documentare, de 
arhivă ori memorialistice cu privire la evenimente importante din istoria Gorjului sau 
la personalităţile gorjene. Multe din aceste studii s-au valorificat atât în reorganizarea 
expoziţiei permanente a muzeului, cât şi în organizarea unor expoziţii temporare.  

O atenţie deosebită s-a dat şi în acest an cercetării arheologice, în puncte de 
importanţă de pe teritoriul judeţului. 

- în castrul şi aşezarea civilă romană de la Bumbeşti Jiu, în cele două puncte –
„Gară” şi „Vârtop”.  

- pe şantierele de epoca bronzului şi de epocă medievală de la Ceplea, comuna 
Plopşor, cele preventive de la Roşia de Amaradia, Brăneşti, Lainici, Polovragi, 
Stolojani – Băleşti,  

- cercetări sistematice în necropola şi villa rustica de la Ciocadia, comuna 
Bengeşti-Ciocadia. 
► Conservarea-restaurarea patrimoniului muzeal: 
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- refacerea împrejmuirii de la casa memorială „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa- 
Peştişani,  

- aleea de intrare de la casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu  
- s-a refăcut împrejmuirea unei gospodării din cadrul Muzeului Arhitecturii 

Populare de la Curtişoara, precum şi construirea unui atelier de tâmplărie în 
cadrul aceluiaşi muzeu.  

- Laboratorul de restaurare-conservare al instituţiei noastre a restaurat  peste 170 
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 „Alexandru Ştefulescu”, aceasta a început în luna august 2006 şi a continuat în tot 
cursul anului 2007.  Până la sfârşitul anului s-a refăcut încălzirea centrală, s-a executat 
termoizolarea podului şi ignifugarea acestuia şi s-au înlocuit ferestrele cu unele noi cu 
lemn stratificat şi termopan, s-a restaurat faţada,  s-a montat parchetul laminat şi 
tavanele false şi s-au zugrăvit  depozitele şi holurile, s-au refăcut grupurile sociale de 
la etaj,  etc. 
► 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 
2007 au fost înregistrate 321 de obiecte (228 de arheologie, 10 de artă plastică şi 83 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).  

Bilanţul financiar pe anul 2007, în bugetul de cheltuieli au fost aprobate 
credite în valoare de 1.411.123 lei, din care subvenţii în valoare de 1.350.000 lei şi 
venituri proprii 61.123 lei -  taxe de vizitare, săpături preventive pentru eliberarea 
terenului de sarcină arheologică (Stolojani - Băleşti), vânzări de publicaţii, închirieri 
sală etc. Diferenţa până la 65.000 lei cât era programat se explică prin faptul că în anul 
2007 secţia de istorie a intrat în reparaţie capitală. Faţă de ceea ce era programat s-a 
realizat suma de 1.411.123 lei, din care cheltuieli de personal  1.082.000  lei şi 329.123 
lei cheltuieli materiale . 

Numărul vizitatorilor s-a ridicat la 52.550  (mai mulţi cu 3.950 faţă de anul 
anterior), din care cu plată  36.400. Interesul pentru obiective este următorul: 

- cei mai mulţi vizitatori au fost înregistraţi la peştera Polovragi (13.700 cu plată 
şi 3.000 fără plată),  

- Casa memorială „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa (13.100 cu plată şi 5.000 
fără plată),   

- Muzeul de Artă (5.800 cu plată şi 3.900 fără plată),  
- Muzeul arhitecturii populare de la Curtişoara (2.700 cu plată şi 2.000 fără plată),  
- Casa memorială Ecaterina Teodoroiu din Târgu-Jiu (500 cu plată şi 1.000 fără 

plată),  
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- Casa memorială Tudor Vladimirescu din Vladimir (200 cu plată şi 600 fără 
plată).  

- Casa memorială Ion Popescu -Voiteşti (100 cu plată şi 400 fără plată), 
- expoziţia permanentă „Portul popular  din Gorj”, organizată la Casa Cartienilor 

din satul Cartiu, comuna Turcineşti ( 300 vizitatori cu plată şi 250 fără plată). 
Muzeul de istorie fiind în reparaţie capitală nu a avut vizitatori în anul 2007. 

Peştera Polovragi

Casa memorială 
"Constantin Brâncuşi"

Muzeul de Artă

Muzeul arhitecturii 
populare de la Curtişoara

Casa memorială Ecaterina 
Teodoroiu

Casa memorială Tudor 
Vladimirescu

Casa memorială Ion-
Popescu Voiteşti

Expoziţia permanentă 
"Portul Popular din Gorj"

Vizitatori cu plată

Vizitatori fără plată

 
În acest an s-au 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 (orele 17). În acest sens s-au prelungit programele de 
vizitare la casa memorială „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa, Peştera Polovragi şi 
Muzeul de Artă. 
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SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT  

 
Obiectul principal de activitate al Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj îl 

constituie participarea la acţiunile de prevenire a accidentelor în munţi şi în mediul 
subteran speologic, 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 : 

- In 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  

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

În cursul anului 2007 s-a realizat un număr de  peste 800 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. 
► Pregătirea specifică a salvatorilor montani s-a asigurat prin participarea la şcolile 

naţionale de pregătire salvamont şi organizarea 
lunară a una - două  acţiuni de pregătire centralizată 
şi omogenizare a salvatorilor angajaţi şi voluntari, 
precum şi de atragere şi formare de noi salvatori 
candidaţi . 

În ianuarie 2007 un număr de 16 salvatori din 
cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj au 
susţinut şi promovat examenele de atestare sau 
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reatestare ca salvatori montani. Au fost atestaţi şi promovaţi în echipele de salvatori 
doi noi membri voluntari.  

 
În baza relaţiilor de colaborare cu echipe similare din ţările cu mare tradiţie în 

salvarea montană, doi salvatori alpini gorjeni au participat gratuit şi au absolvit 
cursurile şcolii de salvare montană de iarnă din Germania. 
► 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 
strategiei de dezvoltare socială şi economică a judeţului şi regiunii, precum şi un 
membru în Comisia Naţională a Muntelui. 

► Cele şase programe turistice concepute pe 
specificul judeţului Gorj : «Acasă la 
Brâncuşi», «Mânăstirile 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 Târgul 
Naţional de Turism al României din  aprilie 2007 şi 
la Târgul Internaţional de Turism al României, în 

luna octombrie a anului 2007, la Târgul de Turism al Bucureştilor, luna mai, şi la trei 
târguri transfrontaliere  (Bulgaria, Serbia şi Ungaria). 

La toate aceste acţiuni, oferta turistică gorjeană a fost susţinută şi prin 
prezentarea de spectacole folclorice de către formaţiile de muzică populară ale Şcolii 
Populare de Artă, Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, ansamblurile 
din Padeş, Tismana, Polovragi şi Baia de Fier. 

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: o competiţie de  
automobilism /viteza pe traseu montan (două etape de campionat naţional), un concurs 
de turism montan şi trei competiţii locale de schi alpin. 

De asemenea, Serviciul Public Salvamont Gorj a participat la realizarea unor 
emisiuni radio/TV şi a unor articole în presa scrisă cu caracter de promovare a 
potenţialului turistic al judeţului Gorj. Emisiunile radio-tv au fost difuzate la 
următoarele posturi de televiziune şi radio: TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional, TVR 
Cultural, TVR Craiova, Antena 1, PRO TV, Realitatea, Radio 21, Radio Craiova, 
Radio România Internaţional, etc. 
► 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. 

http://www.gorj-turism.ro/�
http://www.gorj-turism.eu/�
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► Investiţii specifice  
          Baza de Intervenţie Salvamont de la Rânca a beneficiat în anul 2007 de fonduri 
pentru continuarea lucrărilor de construcţii, a amenajărilor exterioare şi a căilor de 
acces, a finalizării amenajărilor interioare pentru magazia de echipamente specifice de 
salvare şi punctul de informaţii turistice.  

Au fost achiziţionate: un autoturism de teren şi un ATV, o serie de echipamente 
specifice de salvare. 
► 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. 

În anul 2007 s-a depus o cerere de finanţare şi s-au obţinut fonduri pentru  
amenajarea, în 2008, a unui  număr de cinci trasee turistice montane în comunele Baia 
de Fier, Crasna, Bumbeşti Jiu, Tismana şi Padeş, realizarea unui nou program turistic 
“ECO Turism în Gorj” şi a materialelor promoţionale necesare promovării acestuia, 
pagină web şi  pliante. 
► În zona montană a judeţului Gorj s-a răspuns la un număr de 122 de solicitări, 
majoritatea accidente pe pârtia de schi (76), alte cazuri asistate la punctul sanitar Rânca 
(21), restul accidente specifice perioadei de vară. S-au 
înregistrat trei  accidente mortale, toate cauzate de activităţi 
economice.  
► 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, pe baza parteneriatelor de 
colaborare cu 14 unităţi de învăţământ din judeţul Gorj.  

Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat 
corespunzător, realizându-se o execuţie bugetară de 99,9%. 
 

 
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI 

PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE GORJ 
 

Activitatea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj (C.J.C.P.C.T. Gorj) s-a desfăşurat în baza legislaţiei culturale în 
vigoare, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a CJCPCT Gorj, a agendei 
culturale a instituţiei şi prevederilor Contractului de management nr. 2929/ 7.04.2006 
încheiat între Consiliul Judeţean Gorj şi managerul CJCPCT Gorj. 

Conform acestora, obiectul de activitate a fost: iniţierea şi desfăşurarea de 
proiecte şi programe culturale în domeniul conservării şi promovării culturii 
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tradiţionale, al protejării şi conservării patrimoniului cultural imaterial, al educaţiei 
permanente şi al dezvoltării şi valorificării creaţiei populare contemporane. În acelaşi 
timp, instituţia a funcţionat şi ca centru ştiinţific şi metodic pentru aşezămintele 
culturale din judeţ: cămine culturale, case de cultură, universităţi populare, precum şi 
ca un veritabil centru cultural judeţean, asumându-şi rolul de creator de evenimente în 
planul literaturii şi artei de performanţă contemporane. 

Aria de monitorizare şi consiliere metodică a cuprins: 61 cămine culturale, şapte 
case de cultură, două centre culturale locale, cinci universităţi populare. 

Stadiul realizării indicatorilor de performanţă la nivelul anului 2007: 
1) Indicatori culturali: 
 

0 50 100 150 200 250 300 350

Activităţi de educaţie permanentă

Programe/ proiecte de conservare şi transmitere a valorilor
morale, culturale, artistice comunitare, a obiceiurilor, tradiţiilor şi

meşteşugurilor, organizate sau susţinute

Studii/ cercetări/ activităţi de documentare

Activităţi/manifestări cultural-artistice pe genuri

Expoziţii, seminarii, conferinţe, simpozioane

Apariţii în presă

Materiale de promovare

Parteneriate

Studii privind cunoaşterea categoriilor de public, a aşteptărilor
acestuia

Număr angajaţi care au urmat diverse forme de perfecţionare
profesională

Realizat
Planificat

 
2. Indicatori economici: 

 Anul 2007 Anul 2007 
planificat realizat  
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1. Personal 15 15 
- personal de specialitate 9,5 9,5 
- personal tehnic 2 2 
- personal administrativ 3,5 3,5 
2. Venituri totale, din care: 411.000 446.000 
- venituri propri - - 
- subvenţii 411.000 446.000 
3. Cheltuieli totale, din care: 411.000 445.968 
- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori 276.000 276.000 
- cheltuieli de întreţinere 105.000 140.000 
- cheltuieli de capital 30.000  29.768  
4. Cheltuieli pe beneficiar, din care: 94.300  106.900 
- din subvenţii 94.300  106.900 
5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul 
cheltuielilor (%)  

67,15% 61,89% 

6. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie 
(%) 

100%  100% 

 
În realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru anul 2007, s-au avut în 

vedere următoarele obiective: 
- analiza pertinentă a stadiului actual al culturii de tip neprofesionist din judeţ 

(evoluţie, stagnare, involuţie), prin întocmirea şi evaluarea rezultatelor unui Chestionar 
special întocmit în acest scop; 

- monitorizarea permanentă a activităţii aşezămintelor culturale din teritoriu, în 
baza unor criterii minimale de performanţă prevăzute de legislaţia specifică aflată în 
vigoare; 

- desfăşurarea de activităţi permanente de îndrumare şi control, prin împărţirea 
pe zone a judeţului şi repartizarea personalului de specialitate în funcţie de obiectivele 
urmărite; 

- elaborarea şi transmiterea către aşezăminte a unui documentar de uz judeţean 
care să cuprindă: Agenda culturală a Centrului (în care au fost incluse şi acele 
manifestări organizate de aşezămintele din teritoriu şi cărora instituţia judeţeană le va 
acorda sprijin logistic, de specialitate şi/ sau financiar), extrase din legislaţia specifică, 
un chestionar privind starea actuală a culturii neprofesioniste din Gorj, criterii 
minimale de evaluare a activităţii aşezămintelor, modele de fişe culturale ale 
localităţilor, noţiuni elementare privind protecţia patrimoniului cultural local, modele 
de fişe evidenţă creatori şi meşteşuguri, modalităţi de înfiinţare a societăţilor şi 
asociaţiilor culturale locale, informaţii concrete privind modul de întocmire a 
proiectelor pentru obţinerea de fonduri nerambursabile de la Fondul Cultural Naţional 
şi/ sau alte fonduri;  

- sensibilizarea consiliilor locale în direcţia sprijinirii fenomenului cultural zonal 
şi stabilirea unui parteneriat realist cu acestea, în interesul şi spre folosul comunităţii;  
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- sprijinirea aşezămintelor culturale din teritoriu în demersul de reînfiinţare/ 
revitalizare a activităţii unor formaţii artistice tradiţionale: muzicale, coregrafice, 
teatrale, precum şi a unor cercuri de literatură şi artă (populară, plastică, fotografică, 
cinematografică etc.);     

- sensibilizarea conducerilor administrative ale localităţilor în a include şi 
necesităţile culturale ale zonei în programele comunitare finanţate din fonduri 
guvernamentale şi/ sau europene. 

- completarea băncii de date şi valori culturale tradiţionale a Gorjului, prin 
înregistrare audio, filmare, fotografiere etc. a obiceiurilor, tradiţiilor, meşteşugurilor şi 
practicanţilor acestora, a rapsozilor, interpreţilor, formaţiilor artistice neprofesioniste 
etc. şi conservarea acestor informaţii şi valori pe orice fel de suport; 

- pregătirea unor manageri culturali profesionişti; 
- realizarea unor ateliere lucrative anuale cu participarea directorilor de 

aşezăminte din judeţ pe teme privind: “Parteneriatul dintre administraţia publică şi 
instituţia culturală', “Strategii culturale comunitare”, “Managementul proiectelor”, 
“Aşezământul de cultură - între modelul cultural românesc şi cel European”, 
“Aşezămintele de cultură - centre de cercetare, conservare şi promovare a culturii 
tradiţionale a Gorjului”. 

- continuarea şi amplificarea programului judeţean ,,Conservarea şi promovarea 
culturii tradiţionale a Gorjului'', pe segmentele: realizarea de monografii ale tuturor 
localităţilor din Gorj; constituirea de colecţii/ muzee mixte în toate reşedinţele 
administrative din judeţ; 

- amplificarea activităţii Editurii Centrului, prin editarea trimestrialului ,,Revista 
Jiului de Sus'' - revistă de specialitate a aşezămintelor culturale din judeţ, a revistei de 
cultură ,,Portal Măiastra'', a unor studii fundamentale despre cultura tradiţională a 
Gorjului; sprijinirea editării de publicaţii locale, monografii, albume şi pliante de 
prezentare a localităţilor Gorjului, în vederea creerii de premise pentru dezvoltarea 
activităţilor de turism cultural, istoric şi religios. 

* 
Sintetizând, în cursul perioadei supuse evaluării, au fost planificate 133 activităţi 

şi s-au realizat un număr de 151. Menţionăm că aceste proiecte au fost organizate în 
regie proprie şi/ sau în colaborare cu  instituţiile, aşezămintele şi organismele culturale 
aflate în parteneriat cu CJCPCT Gorj, adică: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul local 
Târgu-Jiu, Biblioteca Judeţeană « Christian Tell », Ansamblul Artistic Profesionist 
« Doina Gorjului », Teatrul « Elvira Godeanu », Centrul de artă şi cultură « C-tin 
Brâncuşi », Palatul Copiilor, Muzeul Judeţean « Alexandru Ştefulescu », Şcoala 
populară de artă, Uniunea Scriitorilor din România, Reprezentanţa Gorj a USR, Filiala 
Gorj a UAP, Uniunea Epigramiştilor din România, Uniunea Caricaturiştilor din 
România, Asociaţia Artiştilor Fotografi din România, Liga Culturală « Fiii Gorjului » 
Bucureşti, Liceul de Arte « C-tin Brăiloiu » Târgu-Jiu şi Facultatea de Arte a 
Universităţii « Constantin Brâncuşi » Târgu-Jiu.  
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Printre cele mai importante proiecte desfăşurate în anul 2007 amintim: 
- 27 festivaluri locale, judeţene, naţionale şi internaţionale (17 de folclor, câte 

două de teatru, umor, literatură contemporană, câte unul de muzică corală, muzică 
uşoară, folk, dans modern), dintre care amintim: Festivalul interjudeţean de folclor 
pastoral ,,Urcatul oilor la munte'' de la Novaci, Festivalul cântecului, jocului şi portului 
popular gorjenesc de la Tismana, Festivalul interjudeţean de muzică lăutărească ,,Gena 
Bârsan'' de la Târgu-Cărbuneşti, Festivalul de folclor pastoral ,,Coborâtul oilor de la 
munte'' de la Baia de Fier, Festivalul cântecului popular românesc ,,Maria Lătăreţu'', 
Festivalul de teatru pentru elevi ,,C-tin Stanciovici Brănişteanu'', Festivalul 
internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi'', Atelierul Naţional de poezie ,,Serile la 
Brădiceni'', Corala Gorjeană;  

- 26 sărbători comunitare;  
- trei târguri ale meşterilor populari: Târgul de ceramică şi seminţe de la 

Tismana, Târgul meşterilor populari copii şi Târgul meşterilor populari din România - 
ambele desfăşurate la Tg-Jiu;  

- o tabără de cercetare etnofolclorică (Baia de Fier, Polovragi, Novaci, 
Alimpeşti, Bumbeşti-Piţic);  

- o tabără de creaţie foto-film (GORJFEST, în zona de nord a judeţului),  
- un seminar aplicativ cu directorii de aşezăminte privitor la accesarea de fonduri 

privind contruirea, reabilitarea sau dotarea aşezămintelor de cultură din mediul rural şi 
mic urban; 

- un simpozion naţional « Satul românesc tradiţional »; 
- două saloane naţionale (de fotografie artistică şi de caricatură);  
- înfiinţarea - în parteneriat cu administraţiile publice locale - a muzeelor satelor 

Creţeşti, Baia de Fier şi Muşeteşti, a Muzeului ,,Tudor Arghezi'' la Tg-Cărbuneşti şi a 
Muzeului costumului popular gorjenesc la Tismana;  

- acordarea de sprijin calificat unui număr de 10 aşezăminte în vederea 
întocmirii dosarelor pentru accesarea de fonduri guvernamentale prin Programul 
naţional pentru construirea, reabilitarea şi dotarea de sedii ale aşezămintelor culturale 
din mediul rural şi mic urban: Drăgoteşti, Borăscu, Bumbeşti-Piţic, Ioneşti, Mătăsari, 
Prigoria, Scoarţa, Vladimir, Băleşti, Novaci; 

- editarea a patru numere ale revistei de cultură ,,Portal Măiastra'', a două 
numere ale publicaţiei de specialitate a aşezămintelor culturale din Gorj ,,Revista Jiului 
de Sus'', a patru cărţi (Al. C. Calotescu-Neicu/ ''Antologie de epigrame'', Ion Cănăvoiu 
- ,,Uneltele'' / Antologie de epigrame, fabule şi poezie satirică, Ion Filipoiu - 
,,Ţăranii''/poezie, Constantin Ispas - ,,Generali gorjeni, bărbaţi ai datoriei'', vol IV, 
precum şi a revistelor ,,Crinul satelor'', ''Bilete de papagal'', ''Hazul'', ''Tradiţii 
bustuchinene'' la Bustuchin, ''Mioriţa novăceană'' la Novaci, ''Rădăcini'' la Baia de Fier, 
''Interfluvii'' la Rădineşti, ''Săcelata'' la Săcelu, ''Polovragii'' la Polovragi.  

* 
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Anul 2007, primul an al aderării României la Uniunea Europeană, a adus după 
sine modificări ale legislaţiei culturale ce presupun o schimbare radicală de percepţie şi 
concepţie asupra actului cultural. 

Având în vedere toate acestea, CJCPCT Gorj a recomandat, la rândul său - prin 
scrisori metodice, deplasări în teritoriu şi consiliere directă - tuturor aşezămintelor 
culturale din judeţ, următoarele: 

1.) Elaborarea unei strategii culturale concrete, realiste pe o perioadă de 
minimum cinci ani, strategie care să aibă în centrul atenţiei conservarea, protejarea, 
transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a 
patrimoniului cultural imaterial local. 

2) Asigurarea condiţiilor materiale şi de specialitate pentru transformarea, în 
cel mai scurt timp, a aşezămintelor culturale clasice (cămine culturale şi case de cultură 
din mediul mic urban) în Centre comunitare de acces la informaţie şi cultură şi de 
coeziune socială.       

 
 

DIRECŢIA COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR 

 
Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj (D.C.J.E.P. Gorj) 

şi-a desfăşurat activitatea cu respectarea normelor legale în vigoare şi a dispoziţiilor pe 
linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, obiectivele principale fiind coordonarea 
şi controlul metodologic al activităţii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă 
a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din judeţ. 
 
► Evidenţa  persoanelor  

• Au fost luate în evidenţă un număr de 2554 persoane; 
• Populaţia activă a judeţului, la sfârşitul anului, a fost de 381105 persoane. 
• Au fost eliberate, la cererea cetăţenilor, 37149 acte de identitate, din care 36132 

cărţi de identitate şi 1017 cărţi de identitate provizorii. 
• Au fost efectuate un număr de 64 acţiuni în teren pentru preluarea documentelor 

şi imaginii aferente, cu această ocazie fiind puse în legalitate un număr de 266 
persoane, în mare parte netransportabile, care nu solicitaseră eliberarea unui nou 
act de identitate ca urmare a expirării sau la împlinirea vârstei de 14 ani. 

• La cererea cetăţenilor au fost aplicate în  actele de identitate un număr de 2862 
vize de reşedinţă. 

• Numărul celor care nu au solicitat eliberarea unui act de identitate în termenul 
prevăzut de lege se cifra, la 01.01.2007, la 4323 persoane nepuse în legalitate – 
din anii anteriori - (1118 – la 14 ani, 3205 – la expirare).  
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• La sfârşitul anului 2007, numărul persoanelor fără act de identitate era de 5070 
persoane, din care 2662 din anii anteriori (812 – la 14 ani, 1850 – la expirare) şi 
2408 din anul 2007 (926 – la 14 ani, 1482 – la expirare). 

• Lucrătorii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor au 
efectuat un număr de 111 de controale la nivelul instituţiilor de protecţie socială 
şi spitale, ocazie cu care au fost puse în legalitate un număr de 255 de persoane.  

• Ca urmare a acţiunilor desfăşurate, nu mai există nicio persoană asistată din 
unităţi de protecţie socială fără act de identitate. 

• Au fost date publicităţii, prin media locală, un număr de 62 de anunţuri sau 
articole privitoare la activitatea de eliberare a actelor de identitate. 

 
► Acţiuni comune pe baza Protocolului de colaborare încheiat între Inspectoratul 
Naţional pentru Evidenţa Persoanelor nr. 82103/09.11.2004 şi Inspectoratul General al 
Poliţiei Române nr. 10893/09.11.2004, precum şi actului adiţional nr. 1/20.07.2006 
pentru realizarea sarcinilor comune pe linie de evidenţă a persoanelor, stare civilă, 
precum şi pentru clarificarea unor aspecte rezultate din cererile adresate serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor. 

• Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor au colaborat cu 
structurile de ordine publică din judeţ pentru clarificarea unor cazuri particulare 
privind identitatea persoanelor şi domiciliul declarat.  

• S-a organizat o instruire a lucrătorilor de ordine publică din judeţ cu privire la 
sarcinile comune pe linie de evidenţă a persoanei 

 
► Cărţile de alegător, în număr de 31883, au fost produse şi înmânate o dată cu 
eliberarea cărţii de identitate pentru persoanele majore sau persoanelor care au împlinit 
18 ani în cursul trimestrelor IV 2006, respectiv I, II şi III 2007 şi care erau deja 
posesoare de cărţi de identitate. 

• S-a asigurat coerenţa Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor, prin 
activităţi specifice în vederea actualizării listelor electorale pentru scrutinurile 
care au avut loc în cursul anului 2007. O pondere însemnată au constituit-o 
activităţile de verificare a actelor de deces lipsă în Registrul Naţional de 
Evidenţă a Persoanelor. 

• Având în vedere preconizatele modificări şi completări ale legislaţiei sectoriale 
în domeniul electoral, D.C.J.E.P.Gorj a transmis propunerile  privind 
reglementarea obligaţiilor ce revin serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor pe această linie. 

 
► Ghişeul unic. La nivelul celor patru servicii publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor care preiau acte în acest sistem (Motru, Rovinari, Novaci, Bumbeşti-Jiu), 
au fost primite şi soluţionate un număr de 1659 cereri de eliberare a paşapoartelor . 
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► S-a efectuat un număr de 21 controale de sprijin şi îndrumare metodologică la 
serviciile publice comunitare locale, ocazie cu care nu au fost  constatate probleme 
deosebite, care să fi făcut obiectul unor abateri grave, mare parte a neajunsurilor 
constatate fiind remediate în termenele stabilite prin procesele-verbale de control.  

Rămân totuşi de remediat unele aspecte - sesizate şi de către colectivul de 
control  al  Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor care a evaluat stadiul 
organizării şi funcţionării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor - ce 
influenţează negativ activitatea de evidenţă a persoanelor şi calitatea listelor electorale, 
a căror rezolvare ţine exclusiv de autorităţile locale care au în subordine servicii 
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. Au fost evidenţiate două categorii 
de  probleme.  

• Spaţiile de lucru cu publicul şi spaţiile de arhivare sunt improprii 
desfăşurării acestui gen de activităţi la nivelul serviciilor locale Târgu-Jiu, 
Motru, Târgu-Cărbuneşti, Novaci. 

• În unele localităţi de la nivelul judeţului Gorj imobilele nu sunt 
numerotate, aspect cu implicaţii asupra calităţii procesului de eliberare a 
actelor de identitate, precum şi cu o influenţă directă asupra calităţii 
listelor electorale. 

 
► Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date  

• Furnizările de date cu caracter personal s-au efectuat cu respectarea prevederilor 
Legii 677/2001, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor fiind 
notificate ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea de 
Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal. 

• A fost efectuat un număr de 54676 verificări în evidenţele proprii din care, 
pentru Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - 46172, pentru 
Ministerul Apărării Naţionale - 190, pentru alte ministere – 7252, pentru 
persoane fizice - 644 şi pentru agenţi economici - 418. 

 
► Starea civilă 

• Biroul de stare civilă a coordonat şi controlat metodologic activitatea de stare 
civilă de la nivelul judeţului Gorj, soluţionând totodată lucrările stabilite în 
competenţă. 

• S-a soluţionat un număr de 31 dosare de schimbare de nume/prenume pe cale 
administrativă. Au fost avizate 30 dosare. 

• S-au înaintat spre soluţionare la Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa 
Persoanelor 203 dosare de transcriere a actelor de stare civilă încheiate în 
străinătate. 

• Au fost operate un număr de 7360 menţiuni pe marginea actelor de stare civilă. 
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• Au fost eliberate un număr de 78 registre de stare civilă (naştere, căsătorie şi 
deces) şi 15250 certificate, din care 7300 certificate de naştere, 3900 certificate 
de căsătorie şi 4050 certificate de deces. 

• S-a participat la predarea/primirea activităţii de stare civilă la primăriile 
Alimpeşti, Roşia de Amaradia, Cătunele şi Runcu. 

• Au fost efectuate 70 verificări a activităţii de stare civilă la nivelul localităţilor 
judeţului Gorj. 

 
► Soluţionarea petiţiilor şi primirea în audienţă a cetăţenilor 
Atât Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, cât şi serviciile comunitare 
locale de evidenţă au prevăzut şi afişat în locuri special amenajate, programul de 
primire în audienţă a cetăţenilor, iar la nivelul direcţiei există o pagină web, în care 
sunt cuprinse şi coordonatele de contact ale persoanelor cu atribuţii pe această linie. 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor şi Serviciilor Publice Comunitare Locale, 
în cursul anului 2007 le-au fost adresate un număr de 240 petiţii, iar în audienţă au fost 
primite 47 de persoane. Tuturor petiţiilor li s-a răspund în termenul prevăzut de lege. 
Din analiza activităţii pe această linie reiese operativitatea cu care au fost soluţionate 
petiţiile, în special a celor care solicitau deplasarea cu camera mobilă în vederea 
preluării imaginilor şi documentelor persoanelor netransportabile. Audienţele au privit 
în mare măsură eliberarea unor acte de identitate în regim de urgenţă ca urmare a unor 
probleme medicale, susţineri de examene. 
 

 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI 
 
  În cursul anului 2007, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj (D.G.A.S.P.C.Gorj) şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile 
„Strategiei judeţene de dezvoltare a D.G.A.S.P.C. 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 şi a iniţiat noi parteneriate, cum ar fi: 

- Program de prevenire a abandonului şcolar – în parteneriat cu Asociaţia „S.O.S. 
Copiii Gorjului, Târgu-Jiu”   

- Programul de prevenire a abandonului/instituţionalizării derulat în parteneriat cu 
două asociaţii luxemburgheze : 

                  - Asociaţia “Nos enfants d’ailleurs” 
                  - Asociaţia “Rumanesch kanner an der Nout”. 
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     - Parteneriat cu Fundaţia „S.O.S. Copiii Gorjului” s-a întocmit prepropunerea de 
proiect „Centru de asistenţă şi sprijin pentru incluziune socială a tinerilor peste 18 ani 
proveniţi din sistemul de protecţie” care a fost selectat şi va fi finanţat în anul 2008, pe 
programul Phare 2006. 
     -  Parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, am 
întocmit pre-propunerea de proiect „Inclusiv Tu”, cu activităţi de evaluare, consiliere 
psihologică/ psihoprofesională, pentru persoanele cu dizabilităţi cu sau fără calificare, care 
au absolvit sau nu invăţământul obligatoriu, în vederea încadrării în muncă, pre-propunere 
selectată şi care va fi finanţată în anul 2008, pe programul Phare 2006. 
    - Parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj – s-a întocmit proiectul „Împreună  
vom reuşi”, cu acces la educatie pentru grupurile dezavantajate, selectat şi cu finanţare în 
anul 2008, de Comisia Europeană. 

  În domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului activităţile desfăşurate au 
vizat atât copiii separaţi temporar de părinţi, pentru care a fost instituită măsură de 
protecţie specială în centre de tip rezidenţial sau alternative de tip familial, cât şi copiii cu 
risc de separare aflaţi în familie. 

  Pentru perioada 01.01.2007-31.12.2007, situaţia statistică a copiilor din centrele 
rezidenţiale şi evoluţia acestora pe centre se prezintă după cum urmează: 

 Complexul Nr. copii - cazuri 
active la 01.01.2007 

Nr. copii-cazuri 
active la 31.12.2007 

Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul în dificultate Târgu-Jiu 

81 76 

Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul în dificultate Novaci 

54 62 

Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul în dificultate Târgu-
Cărbuneşti 

40 37 

Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul cu nevoi speciale Târgu-Jiu 

119 88 

Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul cu handicap Târgu-Jiu 

55 62 

Complexul de servicii alternative la 
protecţia rezidenţială Târgu-Jiu 

9 8 

TOTAL 358 333 
În cursul anului activităţile s-au desfăşurat cu respectarea prevederilor standardelor 

minime obligatorii în domeniu. 
În anul 2007, Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj (CPC), în baza Legii 272/2004 

a luat în discuţie şi a stabilit/menţinut măsuri de protecţie a copilului după cum 
urmează: 

# Au fost emise 531 hotărâri privind copilul în dificultate, dintre care cele mai 
importante au presupus: 
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     * 109 cazuri noi apărute în cursul perioadei pentru care au fost instituite măsuri 
speciale de protecţie, din care: 

      *53 hotărâri de revocare plasament/încredinţare în instituţii cu revenirea copilului 
în familie; 

     * 70 hotărâri privind măsuri de reintegrare a copilului în familia naturală din 
plasament familial; 

     *  45 hotărâri privind revocarea hotărârilor de supraveghere specializată ca urmare 
a raportului primit de la poliţie; 

# Au fost emise 1171 hotărâri privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu 
handicap şi privind orientarea şcolară.    

Nr.crt                   Gradul de handicap Nr.copii la 
31.12.2007 

1. Grav- cu asistent personal 518 
2. Accentuat 317 
3. Mediu 257 
4. Uşor 15 
5. Zero- neâncadrabil în grad de 

handicap 
4 

6. Revocări 3 
7. Orientări şcolare 57 
8. TOTAL 1171 

Specialiştii din cadrul serviciilor de specialitate din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. 
Gorj au instrumentat şi soluţionat următoarele cazuri: 

Serviciile pentru copii din aparatul propiu 
- au fost instrumentate şi înaintate instanţei 30 acţiuni pentru instituirea măsurilor de 
protecţie specială prevăzute de Legea 272/2004; 
- 34 de familii/persoane au fost atestate ca apte să adopte; 
- 70 de dosare privind adopţia au fost înaintate instanţei; 
- 6 solicitanţi AMP au fost evaluaţi, şi atestaţi după efectuarea cursurilor de formare 
de 80 de ore; 
- au fost instrumentate un număr de 198 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;  
- au fost emise 73 de dispoziţii de plasament în regim de urgenţă pentru 89 de copii; 
- pentru toate cazurile prezentate Comisiei  pentru Protecţia Copilului sau instanţei, 
specialiştii compartimentelor au întocmit planurile individualizate de protecţie şi 
planurile de servicii, completând de altfel pe teren întreaga documentaţie necesară.  
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- s-a răspuns cu promptitudine la toate solicitările  autorităţilor locale din judeţ  legate 
de situaţii deosebite ivite în comunitate şi care au avut ca obiect copii în dificultate. 
     - 1139 copiii proveniţi din 727 familii au fost raportaţi ca fiind cu părinţi plecaţi în 
străinătate. 1087 copiii se află în îngrijirea rudelor până la gradul IV, fără măsură de 
protecţie, 25 copiii la rude până la gradul  IV cu măsură de protecţie şi 27 copiii la alte 
persoane/familii cu măsură de protecţie. 
-Înfiinţarea Asociaţiei „INIMI DE GORJENI”.  

D.G.A.S.P.C. Gorj, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local 
Târgu-Jiu, Consiliul Local Târgu-Cărbuneşti, SC INIDAN Târgu-Jiu a înfiinţat această 
asociaţie cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor defavorizate socio-
economic, de a atrage atenţia opiniei publice asupra problemelor semenilor lor şi 
încurajarea colaborării între sectorul instituţional public şi societatea civilă. În acest 
scop asociaţia va iniţia programe pentru copil şi familie şi activităţi în domeniul 
protecţiei copilului precum şi strâgerea de fonduri destinate protecţiei copiilor şi 
familiilor aflate în dificultate. 

Situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi evoluţia acestora pe complexe 
se prezintă astfel: 

Denumire 

centru 
Capacit 

Nr.benef 

existenti 

01.01.2007 

INTRARI IESIRI Nr. 
beneficiari 
existenti la 
31.12.2007 

Total 
Cazuri 

noi 
Total decedat

i 
Rein 

tegrar 

CIA 

Dobriţa 
50 46 10 10 7 4 3 49 

CIA 

Suseni 
100 97 26 26 24 19 5 99 

CRRNA 

„ Bîlteni” 
130 130 - - - - - 130 

CSCSPR
RHFP 

Cărbu 

neşti 

36 32 - - - - - 32 

TOTAL 316 305 36 36 31 23 8 310 
Începând cu data de 01.07.2007 Centrul Pilot Târgu-Cărbuneşti devine structură 

funcţională a D.G.A.S.P.C. Gorj. Cu aceeaşi dată se aprobă modificarea titulaturii în  
Complexul de servicii comunitare, cu secţii protejate, pentru recuperare-reabilitare a 
persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti şi reorganizarea 
acestuia cu următoarea structură: 

a. Centrul de recuperare şi reabilitare  
b. Centrul de formare profesională cu secţii protejate. 
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c.  Unitate protejate „Sfântul Constantin”. 
Serviciile pentru adulţi 

- s-a  răspuns  în  conformitate  cu  prevederile  legale  la  un număr  de 67 scrisori şi 
sesizări ale persoanelor cu handicap adulte, din care 30 cu privire la drepturile băneşti 
ale persoanelor cu handicap.  
- au fost întocmite 86 de anchete sociale la cerere pentru dosarele persoanelor cu 
handicap permanent din Municipiul Târgu-Jiu;  
- având în vedere prevederile Ordinului 62/2007 emis de A.N.P.H Bucureşti la nivelul 
judeţului Gorj s-au întocmit şi eliberat un număr de 705 legitimaţi pentru transport 
urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu 
handicap şi un număr de 39 legitimaţii ale asistenţilor personali. 
-  pe parcursul anului 2007s-au înregistrat un numar de 41 solicitări de internare şi au 
fost soluţionate prin admiterea în centre un număr de 34 solicitari ; 
          Pe tot parcursul anului s-a sprijinit şi urmărit implementarea standardelor 
minime de calitate în toate cele patru centre de adulţi. 
După gradul şi tipul handicapului la 31.12.2007, situaţia se prezintă astfel: 
 

Nr 
Crt

Categ. Grad 
Hand. 

Total Fizic Somatic Auditiv Vizua Minta Neur 
Psihi

Asociat Boli 
Rare 

HI

SI

1. Copii 
 

   1 429 25 51 1 15 47 247 40 2 1 
   2 240 16 56 11 33 25 63 36 -   - 
   3 188 24 29 19 15 35 46 20 -   - 
   4 17 4 5 - - 2 3 3 -   - 

Total copii  874 69 141 31 63 109 359 99 2   1 
 
2. 
 

 
Adulţi 

   1 3040 438 276 3 1005 395 658 253 11    1 
   2 4737 987 763 388 943 884 571 191 4   6 
   3 194 69 66 4 12 27 11 5   -   - 

Total adulţi  8035 1501 1127 395 1960 1329 1252 449 15 7 
Total  
general 

 8909 1570 1268 426 2023 1438 1611 548 17 8 

 
Situaţia sumelor pentru plata prestaţiilor sociale şi plăţile efectuate pe fiecare destinaţie  

la 31.12.2007 se prezintă astfel: 
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Denumire capitol 

Valoare 
- lei - 

Indemnizaţia lunară 13013307  
Taxe poştale indemnizaţie lunară 149620,94
Buget personal complementar lunar 6210391
Taxe poştale buget personal complementar 

ar 
72031

Alocaţii de stat pentru copii cu handicap 411376
Taxe poştale 4957
Alocaţie lunară de hrană pt. Copii cu 

dicap de tip HIV/SIDA 
9417

Indemnizaţii însoţitor pt. adultul cu 
dicap vizual grav 

3003747

Taxe poştale 25312
                            TOTAL 22900158,94
 

  La Comisia de Expertiză a Persoanelor Adulte cu Handicap s-au primit şi examinat 
5834 cereri de examinare şi încadrare în grad de handicap, din care cazuri noi au fost un 
număr de 966. 

Situaţia economico-financiară a DGASPC Gorj la 31.12.2007 se prezintă astfel: 
*buget aprobat pe 2007- total= 51.488,23 mii lei  din care: 

- cheltuieli de personal= 18213.07 mii lei 
            - cheltuieli materiale    = 8128,16 mii lei  

              -  cheltuieli de capital    =  160 mii  lei  
              - transferuri                   = 24939 mii lei  
              - transferuri între unităţi 
                ale administraţiei publice = 48 mii lei 
  *deschideri credite la 31.12.2007 – total = 51488,23 mii lei  din care: 
              - cheltuieli de personal  = 18213,07 mii lei  
              - cheltuieli materiale      = 8128,16 mii lei  
               - cheltuieli de capital     = 160 mii lei  
  - transferuri                    = 24939 mii lei 
               - transferuri între unităţi 
                ale administraţiei publice = 48 mii lei 
    *plăţi efectuate la 31.12.2007 -total= 51326,52 mii lei  din care: 
                - cheltuieli de personal= 18194,357 mii lei  
                - cheltuieli materiale    =  8066,380 mii lei  
                - cheltuieli de capital =  123,722 mii lei  
                - transferuri               = 24894,067 mii lei  
              - transferuri între unităţi 
                ale administraţiei publice = 48 mii lei 
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COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE, CU SECŢII PROTEJATE, 

PENTRU RECUPERARE-REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP 
ŞI FORMARE PROFESIONALĂ TÂRGU-CĂRBUNEŞTI 

 
Începând cu data de 01.07.2007, Centrul Pilot Târgu-Cărbuneşti devine structură 

funcţională a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. Cu 
aceeaşi dată, se modifică titulatura în Complexul de Servicii Comunitare, cu Secţii 
Protejate, pentru Recuperare-Reabilitare a Persoanelor cu Handicap şi Formare 
Profesională Târgu-Cărbuneşti, cu următoarea structură: 

c. Centrul de recuperare şi reabilitare  
        b.  Centrul de formare profesională cu secţii protejate. 

Complexul de servicii comunitare, cu secţii protejate, pentru recuperare-
reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti, are un 
rol bine definit, venind în sprijinul acestor categorii de persoane care, până nu demult, 
erau excluse social, cu drepturi minime de adaptare şi integrare socială.  

Existenţa acestui complex de servicii comunitare a oferit o şansă persoanelor cu 
diferite afecţiuni care determină un anumit tip de handicap, să acceadă la o viaţă 
socială normală, cu aceleaşi drepturi ca ale semenilor lor. 
 Beneficiarii, persoane adulte cu handicap, se pot iniţia şi forma într-o meserie, la 
finalul cursurilor primind câte un certificat de iniţiere sau formare profesională care să 
le asigure într-o oarecare măsură siguranţa existenţei. 
 In decursul anului 2007, s-au aflat în regim de internat 34 persoane, iar în regim 
de externat 3 persoane. 
 Cele 34 persoane aflate în stagiul de pregătire au gradul de handicap cuprins 
intre : 

- gradul I (sever) - cinci persoane, cu diagnostice clinice diferite: întârziere mintală 
severă, tulburări de comportament, boala L.Down, oligofrenie severă – autism 
infantil, debilitate mintală severă şi schizofrenie catatonică status post AVC 
hemoragic la nivelul nucleilor bazali stângi, hidrocefalie internă, escare bilaterale 
în regiunea fesieră şi calcaneană; 

- gradul II (accentuat) – 20 persoane, cu diagnostice clinice diferite, majoritatea 
având gradul II accentuat, cu oligofrenie gradul II, sporadic existând la această 
categorie de persoane diagnostic cu crize comiţiale, tulburări psihice şi un caz cu 
boala L.Down; 

- gradul III (mediu) – 9 persoane, dintre care şase cu întârziere mintală uşoară şi 
trei persoane cu oligofrenie gradul I. 
Acestor 34 de persoane instituţia le furnizează anumite servicii sociale, precum: 

- cazare în saloane de 2 şi 3 paturi şi masă 
- asistenţă medicală şi medico-socială gratuită 
- consiliere psihologică 
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- terapie ocupaţională, socială şi educaţională 
- reeducare funcţională. 

Compartimentele psiho-social şi educativ, medical şi de reeducare funcţională vin 
în întâmpinarea beneficiarilor, menţinându-le o stare generală bună, ajutându-i să se 
deprindă într-o meserie. Toate aceste servicii furnizate de Complexul de servicii 
comunitare, cu secţii protejate Târgu-Cărbuneşti îi introduce treptat pe beneficiari în 
actele vieţii cotidiene, pe măsura capacităţilor existente în structura lor.        
► Compartimentul psiho-social şi educativ  se ocupă exclusiv de educaţia specială a 
beneficiarilor. Latura socială, cu toate particularităţile sale, implică, 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 
compusă din medic, psiholog, psihopedagog, asistent social, preia cazurile care vin atât 
din familie cât şi de la alte centre, făcând o analiză solidă în urma căreia se stabileşte o 
strategie comună de lucru care include terapia ocupaţională, terapia educaţională, 
psihoterapia şi ergoterapia având ca traiectorie finală inserţia socio-profesională. 
 Au fost întocmite anchete sociale concrete care să cuprindă date 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. 
 În decursul celor trei ani de formare profesională câţiva beneficiari ajunşi la 
vârsta maturităţii au avut şansa de a-şi cunoaşte propriile familii, astfel 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 de a depăşi greutăţile ivite în viaţa 
cotidiană.    
 Totodată, avem un număr de şase beneficiari semi-independenţi, angajaţi ca 
muncitori necalificaţi în cadrul centrului a căror activitate este permanent 
supravegheată de noi. 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, reeducare şi recuperare a vegheat la starea de sănătate, 
la dezvoltarea somatică şi psiho-motorie a beneficiarilor, la supravegherea şi aplicarea 
corespunzătoare a tratamentului medicamentos, concomitent cu verificarea şi buna 
funcţionare a organismului în timpul medicaţiei. 
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- S-a acţionat în permanenţă, pentru efectuarea prevenţiei primare, adică prevenirea 
bolilor la nivel individual şi al colectivităţii ţinând cont şi de specificul unităţii, în acest 
sens efectuându-se în anul 2007 vaccinările: antigripală şi antidezenterică. 
- 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 efectuat tratamentul stomatologic pentru toţi beneficiarii unităţii, atât interni cât şi 
externi.  
- Compartimentul 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.  
- 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.    

Făcând o analiză şi urmărind pas cu pas evoluţia în 2007 a celor 34 de persoane, 
comparativ cu anii 2004-2006, s-a constatat o îmbunătăţire pe plan social. 
► Formarea profesională 
- S-a axat mult pe programul de formare profesională prin întocmirea altor dosare pe 
diverse meserii, precum: confecţioner asamblor articole textile, lucrător în tâmplărie şi 
lucrător în creşterea animalelor. 
- Cu sprijinul Direcţiei Muncii Solidarităţii şi Familiei Gorj şi în urma parcurgerii 
cursurilor de pregătire profesională într-un interval de 3-4 luni (atât parte teoretică, cât 
şi parte practică) s-a obţinut un număr de 29 certificate de calificare profesională, utile 
în cazul unei eventuale angajări.  

După data de 1 iulie 2007, Complexul de servicii comunitare, cu secţii protejate 
Tgârgu-Cărbuneşti, în noua structură, a păstrat pe Centrul de recuperare şi reabilitare 
şase beneficiari, care în urma handicapului ce-l posedă nu reuşesc să atingă capacitatea 
de a iniţia, realiza şi finaliza o activitate. 

La Centrul de formare profesională cu secţii protejate sunt 26 beneficiari, care 
prin aportul lor contribuie la buna desfăşurare a activităţilor din secţiile protejate. 

Toate secţiile din cadrul Complexului au funcţionat în condiţii bune în anul 2007.  
- Prin intermediul atelierelor, în anul 2007 s-au realizat venituri totale în sumă de 

228.367,13 lei şi cheltuieli totale de 182.620,16 lei.  
     

Nr. 
crt. 

Atelier  Venituri  Cheltuieli  

1. Tâmplărie 86426.89 30679.15 
2. Carmangerie 87987.06 43782.15 
3. Cofetărie 36655.86 14648.75 
4. Coafură 6990.46 715.41 
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5. Horticultură 18546.12 6924.18 
6. Brutărie Patiserie 78547.44 37340.27 
7. Microfermă 33545.57 20547.91 
8. Croitorie 46554.58 24671.15 
9.  Alte venituri/cheltuieli 11347.5 5411.98 

 Total 406601.48 184720.95 
 
 În diagramă sunt prezentate, comparativ, veniturile şi cheltuielile pe anii 
2004,2005, 2006 şi 2007. 
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Diagrama de mai jos prezintă cheltuielile pe anul 2007 
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► Socializare şi pregătire pentru viaţa independentă 

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 2007, pentru unii dintre beneficiari, socializarea a început să capete 
contur, fiind responsabili şi având o conduită adecvată şi atrăgătoare în mediul 
exterior. Odată cu angajarea celor trei beneficiari s-au sistat anumite servicii sociale ce 
le-au fost furnizate, astfel fiind pusă în aplicare găsirea unei locuinţe cu chirie care să 
le ofere posibilitatea unei vieţi independente şi civilizate. În vederea integrării şi 
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adaptării la viaţa socială, o perioadă de timp au fost sprijiniţi, supravegheaţi şi 
observaţi de către persoanele abilitate având drept scop formarea autonomiei personale 
în mediul ambiant. 

Socializarea, pe de o parte, poate fi numită o rampă de lansare în instituţie, iar pe 
de altă parte, în mediul extern, un mod de interelaţionare şi intercorelare, menit să 
primească indivizi din orice categorie. 
► Achiziţii 
 În anul 2007, ca urmare a diversificării activităţii s-au achiziţionat şi alte 
mijloace fixe şi obiecte de inventar, pentru activitatea extrabugetară: 

- Autoturism Dacia Logan; 
- Incubator ouă; 
- Program contabilitate; 
- Instalaţie aer condiţionat; 
- Unelte pentru agricultură. 

 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ 
 

Unitatea a funcţionat sub denumirea de Şcoala Specială până la data de 1 
septembrie 2007, după care a devenit Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, în baza 
Legii nr. 1251/2005. Activitatea desfăşurată de personalul didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu, în 2007, a avut ca 
fundament obiectivele stabilite prin programul managerial anual, hotărârile şi 
activităţile susţinute de consiliul profesoral, consiliul de administraţie, comisiile de 
lucru şi comisiile metodice. 

 
 Asigurarea resurselor umane 

În Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu funcţionează un grup de 
profesori specialişti în domeniul psihologiei, pedagogiei, psihopedagogiei speciale cu o 
vastă experienţă în lucrul cu copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora.  
► Planul de şcolarizare, propus de şcoală pentru anul şcolar 2007 şi aprobat de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, a fost realizat în totalitate, şcoala funcţionând, în 
acest an, cu un număr de 24 de clase din care:  
- 6 la ciclul primar (1 de alfabetizare şi 5 de special),  
- 9 la ciclul gimnazial,  
- 8 la şcoala de ŞAM şi  
- o grupă de grădiniţă, totalizând un număr de 232  de preşcolari şi elevi.  
► Încadrarea şcolii cu personal didactic 
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În anul 2007 şcoala a funcţionat cu un număr de 75 norme didactice (bază+plata 
cu ora) pe care au fost încadrate 45 de cadre didactice titulare (2 detaşaţi), 20 de 
suplinitori calificaţi şi 4 necalificaţi, din care 2 în curs de calificare şi personal didactic 
auxiliar 5 norme şi nedidactic 10 norme.  
 

 Asigurarea resurselor materiale 
- Cheltuieli de personal  - 2.025.223 lei 
- Cheltuieli de capital  -      10.000 lei 
- Cheltuieli materiale – 231.985 
- Obiecte de inventar – 68.350 
- Alte cheltuieli – 88.223 
- S-au efectuat lucrări de reparaţii şi hidroizolaţii şi lucrări de zugrăveli interioare. 
- Au fost dotate, prin programul de dotare a unităţilor de învăţământ al Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (M.E.C.T.), două cabinete logopedice şi un cabinet 
de consiliere cu mobilier, echipament electronic jocuri şi jucării, biblioteca şcolii cu 
carte şcolară şi de specialitate, un laborator de fizică-chimie a fost dotat cu materiale 
specifice, sălile de educaţie fizică cu materiale şi echipament sportiv. 
 

 Asigurarea resurselor financiare 
 În anul 2007, Şcoala Specială Târgu Jiu a avut finanţare de la bugetul 
Consiliului Judeţean Gorj şi a beneficiat de Programul M.E.C.T. de dotare a şcolilor 
după cum urmează: 

• Buget C.J. Gorj – 2.425.122 lei 
• Buget MECT – 96.265 lei 
• Venituri extrabugetare 

- suma de 1.000 lei de la Fundaţia Trinity  din Cheltenham Anglia; 
- suma de 10.000 lei de la SC SIMBOL TEX SA Tg-Jiu; 
- suma de 67,5 lei de la Sindicatul „Solidaritatea – 2004” din cadrul 

Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranţă Tg-Jiu; 
- suma de 200 lei SC MIDASTAR SRL. 

 
 Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ 
o  Rezultatele înregistrate de elevi, la învăţătură,  sunt următoarele : 

- la preşcolari : 1 grupă de 5 copii  înscrişi, rămaşi 7; 
- la ciclul primar : 36 elevi înscrişi, rămaşi 36 din care 36 promovaţi  
- la ciclul gimnazial : înscrişi 68 elevi, rămaşi 67, promovaţi 67  
- la alfabetizare : înscrişi 9 elevi, rămaşi 6, promovaţi 5, cu situaţia şcolară neîncheiată 
1, 1 elev neşcolarizat şi 1 elev retras; 
- la clasele de SAM : înscrişi 112 elevi, rămaşi 112,  promovaţi 92, cu situaţia 
neîncheiată 19 şi 1 elev retras. 
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o Deşi nu au fost note scăzute la purtare de 6 sau sub 6, nu au lipsit abaterile de la 
disciplină. Fiecare caz a fost analizat la timpul potrivit şi s-au luat măsurile 
impuse de abatere în conformitate cu Regulamentul Intern.  

o Reforma în învăţământul special a fost continuată prin activitate de integrare a 
copiilor cu CES în şcolile normale şi prin asigurarea de sprijin educaţional 
pentru copiii cu dificultăţi de învăţare din şcolile normale. 

  
 Activitatea cultural-sportivă 

 
 Aceasta s-a desfăşurat conform programului managerial şi al programului 
activităţilor educative extraşcolare 

S-au desfăşurat activităţi ca: 
- Program artistic în cinstea zilei de „1 Decembrie”  
- Serbarea pomului de iarnă  
- Program de colinde – Marcu Daniela, Tănăsoiu Monica, Mîţulescu Loredana; 
- 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. 
- Cupa „1 Decembrie” la tenis de masă. 
 

 Strategia Naţională de Acţiune Comunitară 
 

o În cadrul SNAC – s-au desfăşurat activităţi, conform parteneriatelor încheiate, 
cu 19 unităţi de învăţământ liceal din municipiul Târgu-Jiu şi judeţ, 
desfăşurându-se pe bază de voluntariat. Începând cu anul 2007 unitatea a fost 
numită, la nivel judeţean, grup ţintă dar şi coordonator al programului, 
dezvoltând următoarele activităţi: 

- implementarea documentaţiei necesare programului; 
- recrutare de noi membrii; 
- întocmirea programului pe şcoală şi graficul de desfăşurare a activităţilor; 
- furnizarea echipamentului şi facilităţilor necesare; 
- legături şi discuţi cu coordonatorii programelor din liceele partenere. 
S-au desfăşurat activităţi din domeniul artă, sport, informatică, colinde şi tradiţii 
populare, vizite la muzee şi diferite programe artistice, care au reunit elevi din şcolile 
publice şi pe cei din Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă rgu-Jiu. 

o Pe parcursul semestrului I, au mai aderat la familia S.N.A.C. Colegiul Comercial 
„Virgil Madgearu”, Grupul Şcolar Industrial „Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, 
Grupul Şcolar Industrial Rovinari şi Colegiul Naţional „Tudor 
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Vladimirescu”Târgu-Jiu. A ieşit din program Grupul Şcolar Industrial Bâlteni, 
grupul ţintă, asistaţii Spitalului Bâlteni, fiind mutaţi în Târgu-Jiu. 

 
 Activităţi în parteneriat 

o Ca în fiecare an, şi în anul 2007 s-au încheiat parteneriate educaţionale 
cu partenerii tradiţionali, dar şi cu parteneri noi, interesaţi şi atraşi de 
domeniul educaţiei speciale şi copii cu cerinţe educative speciale.  

 A avut loc, întâlnirea cu coordonatorul proiectului instituţional Comenius 1, dl. 
prof. Luc de Leehneer, de la şcoala Ternat din Belgia, în vederea participării şcolii 
noastre alături de alte patru şcoli din tot atâtea ţări europene la proiectul intitulat 
„Muzica, cântecul  şi dansul”. Deşi proiectul nu a primit finanţarea, echipa de proiect 
a hotărât desfăşurarea activităţilor planificate, în acest sens un grup format din trei 
cadre didactice s-au deplasat în Belgia, în luna noiembrie,  pentru întâlnirea de 
organizare a proiectului. 

o Colaborări cu fundaţii naţionale şi internaţionale : 
- „Sfânta Treime” din Anglia – grupuri de voluntari de vizitează de două ori pe an şi 
desfăşurăm activităţi educative în parteneriat; 
- „Salvaţi Copii”, cu sediul în Sibiu – ne vizitează periodic de mai multe ori pe an şi 
organizează tabere pentru o parte din elevii noştri; 
- „Proiect Rachel” din Anglia, cu desfăşurarea activităţilor la Preajba (activităţi de 
integrare şi sprijin material); 
- Asociaţia creştin-ortodoxă „Vasiliada”- parteneriat pentru asigurarea asistenţei 
medicale, în special stomatologice, elevilor şcolii noastre. 
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S.C. ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI S.A. 

 
 

DINAMICA PRODUCERII DE AGREGATE 
SORTATE ŞI MIXTURI <mc/t> 

 
Nr. 
crt. Baza de producţie 2004 2005 2006 2007 

1. TELEŞTI 
(GURENI) 

 13.458,5   6.351,5   6.814   10.318,5  
 14.379   3.607,8   12.142,5   11.653,5  

2. CRASNA 
 0   0        

 0   0        

3. CĂRBUNEŞTI 
 7.605   6.974,5   7.000   17.048,5  
 10.478,2   6.156,2   8.676,7   16.043,8  

4. BRĂTEŞTI 
 0   0        
 0   0        

5. ANDREEŞTI 
 5.389   1.057        
 0   0        

6. MOTRU 
 0   0        
 0   0        

 
 TOTAL 

 26.452,5   14.224   13.814   27.367  
 24.857,2   9.768   20.819,2   27.697,3  
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DINAMICA 

principalilor indicatori pe perioada 2004 – 2007  
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
indicator U/M 2004 

mii lei 
2005 
lei 

2006 
lei 

2007 
lei 

1. Reparaţii 
asfaltice mp 96.466 63.419 126.964 54.133 

39.512.414,605 2.926.513 5.903.514,96 2.119.327,99 

2. Covoare 
asfaltice km 1,110 1,099 - - 

249.984,564 248.831 - - 

3. Ranforsări cu 
asfalt km 0,910 0,525 - 6,350 

5.377.061,813 374.369 - 3.115.167,21 

4. Ranforsări cu 
beton ciment km - - - 3,800 

- - - 1.464.332,43 

5. I.A.U. km 9,933 3,203 1,78 29,357 
32.332.084,281 1.253.680 962.997,97 13.682.909,02 

6. Mixtură 
asfaltică to 25.109,8 9.753,2 20.819,0 27.697,30 

50.222.162,83 2.011.846 4.659.738,62 5.433.933,29 

7. Agregate 
sortate mc 23.872,5 12.829 13.814 27.367,00 

5.657.912,175 327.781 361.776,00 589.622,02 

8. Tratamente 
bituminoase km - - - - 

- - - - 

9. Pietruiri de 
pământ km 5,180 - - - 

1.754.300,642 - - - 

10. 
Întreţinere 
drumuri 
pietruite 

mc 
9.901,5 2.942 10.358 1.253 

5.313.801,193 461.952 969.705,46 173.395,22 
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REALIZĂRI 

lucrări, prestări servicii şi vânzări materiale pe perioada 2004 – 2007  
 

Nr. 

Crt 
Sursa de Finanţare U/M 2004 2005 2006 2007 

1 Buget Consiliul Judeţean Gorj lei 6.656.555,99 10.943.571,85 12.353.107,41 21.124.546,12 

2 Fond Special Consiliul Judeţean Gorj lei 2.259.875,45 - - - 

3 Investiţii Consiliul Judeţean Gorj lei 537.706,18 374.369 97.065,68 - 

4 Alţi Beneficiari (Terţi) lei 792.790,21 1.020.363,82 979.245,84 2.102.409,22 

5 Vânzări Materiale lei 127.940,69 51.222,26 78.407,58 78.669,22 

6 Prestări Servicii lei 113.435,81 12.869,05 91.717,86 629,53 

TOTAL  10.488.304,34 12.402.395,64 13.599.544,37 23.306.254,09
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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 99%, destinată finanţării cheltuielilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj „Lt.col. Dumitru Petrescu”.
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