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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 10.02.2011 la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: 
 
CONSILIERII JUDEŢENI: 
 

CĂLINOIU ION 
 

1. ANGHELOIU RADU ADRIAN 
2. RÂBU VASILE 
3. BARBULEA VALERICĂ 
4. BĂLAN VASILE 
5. BĂLOI TUDOR 
6. BOLDOR-FLITAN CORNELIU 
7. COJOCARU ELENA 
8. CRĂCIUNESCU ION 
9. DASCĂLU DUMITRU 
10. DIACONESCU PUIU 
11. DRĂGOI ALECU 
12. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 
13. GÂRJOABĂ CORNELIU 
14. GRIVEI GHEORGHE 
15. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
16. MAREŞ DUMITRU 
17. MIHAI CONSTANTIN 
18. MILOSTEANU GHEORGHE 
19. MITESCU GHEORGHE 
20. MOŢA IUSTIN 
21. ORZAN GHEORGHE 
22. PAVEL NELU 
23. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 
24. POPA VALENTIN 
25. POPESCU CORNELIU 
26. RĂDUCU ION 
27. RETEZEANU CONSTANTIN 
28. ŞARAPATIN ELVIRA 
29. TEODORESCU ION CLAUDIU 
30. TROTEA TIBERU 
31. VULPE ION 
Au lipsit consilierii judeţeni MANŢOG IONEL şi MITESCU GHEORGHE. 
  
Participă potrivit legii, doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.  
 

Invitaţi: 
 

Stricesu Daniela- director executiv,  Direcţia Tehnico- Economică; 
Bajmatără Cosmin- director executiv adjunct, Direcţia Tehnico- Economică; 
Marcău Costel- director executiv, Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală şi Transport Public Judeţean; 
Ungureanu Victoria - şef serviciu; 
Cimpoieru Cornel- şef serviciu; 
Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 
Reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj 
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Directorii (reprezentanţii) instituţiilor de subordonare judeţeană 
Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
 
Procesul-verbal al şedinţei ordinare din 21.01.2011 a fost aprobat tacit. 

 
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte, care 

precizează că, în conformitate cu Dispoziţia nr.177/ 2011, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, cu 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Gorj pe anul 2011; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2011 reprezentând venituri proprii 

ale judeţului Gorj; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Gorj 

la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2011; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 către Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 şi a cotizaţiei restante 

aferente anului 2010 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ”ADIS” Gorj; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii de către Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru fondator, 
a cotizaţiei aferentă anului 2011,  către Asociaţia „Clubul Sportiv Energia Rovinari”; 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe anul 2010 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în 
Programul integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru zonele Rovinari- pentru indicatorii dioxid de sulf 
(SO2) şi pulberi în suspensie (PM 10), Tg-Jiu- pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM 10) şi Turceni- 
pentru indicatorul dioxid de sulf (SO2), 2010-2013; 

11. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală 
a tineretului din judeţul Gorj; 

12. Diverse. 
 
Se mai propun pentru ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâri 

 
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean şi validarea 

mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv (PD-L) 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 9/ 08.07.2008 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj, cu modificările şi completăr ile ulterioare 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordurilor privind tranzitarea prin conturile Consiliului Judeţean Gorj a  

sumelor reprezentând finanţarea din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013,  
Axa prioritară 2 – Corelarea învățării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, 
 Domeniul major de intervenţie 2.1. – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă pentru proiectele 
”Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților IPT, în vederea optimizării ofertei educaționale” 
și ”Evaluarea relevanţei în oferta de formare pentru piaţa muncii a învăţământului profesional prin 
analiza inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor”, în cadrul cărora Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Gorj are calitatea de partener 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din patrimoniul SC UZINA MECANICĂ SADU SA, filială a  
Companiei Naţionale ROMARM SA, în domeniul privat al Judeţului Gorj a unor active, în vederea constituirii 
unui parc industrial 

 
 

7%20-%20Buget%202011.pdf
8%20taxe%20si%20tarife%202011.pdf
8%20taxe%20si%20tarife%202011.pdf
14%20cotizatie%20ARE.pdf
14%20cotizatie%20ARE.pdf
11%20cotizatie%20asoc%20de%20dezv%20intercomunitara%20sv%20oltenia.pdf
11%20cotizatie%20asoc%20de%20dezv%20intercomunitara%20sv%20oltenia.pdf
10%20cotizatie%20agentia%20de%20dezv%20sud%20vest%20oltenia.pdf
10%20cotizatie%20agentia%20de%20dezv%20sud%20vest%20oltenia.pdf
13%20cotizatie%20uncjr.pdf
13%20cotizatie%20uncjr.pdf
15%20cotizatie%20ADIA.pdf
15%20cotizatie%20ADIA.pdf
12%20cotizatie%20ADIS.pdf
12%20cotizatie%20ADIS.pdf
9%20cotizatie%20energia%20rovinari.pdf
9%20cotizatie%20energia%20rovinari.pdf
Raport%20Program%20CA%202010%20complet.pdf
Raport%20Program%20CA%202010%20complet.pdf
Raport%20Program%20CA%202010%20complet.pdf
Raport%20Program%20CA%202010%20complet.pdf
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18%20hot%20etnobotanice.pdf
5%20incetare%20validare%20mandat%20PDl.pdf
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16acorduri%20tranzitare%20conturi%20CJRAE.pdf
16acorduri%20tranzitare%20conturi%20CJRAE.pdf
16acorduri%20tranzitare%20conturi%20CJRAE.pdf
16acorduri%20tranzitare%20conturi%20CJRAE.pdf
16acorduri%20tranzitare%20conturi%20CJRAE.pdf
16acorduri%20tranzitare%20conturi%20CJRAE.pdf
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4%20preluare%20active%20de%20la%20UM%20SADU.pdf
4%20preluare%20active%20de%20la%20UM%20SADU.pdf
4%20preluare%20active%20de%20la%20UM%20SADU.pdf


 3 

 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, inclusiv propunerile făcute. 
Se începe şedinţa cu pct.1 din afara ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean şi validarea mandatului 
membrului supleant din lista partidului politic respectiv (PD-L) 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre;  
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală şi Transport Public 

Judeţean;   
Se prezintă Referatul constatator 
Se prezintă Raportul Comisiei de validare 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică 

locală- favorabil ; 
Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi). 
Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi). 
Consilierul judeţean validat, MOŢA IUSTIN depune jurământul înfaţa consiliului judeţean. 
Domnul preşedinte Ion Călinoiu îi urează succes în activitatea pe care o va desfăşura. 
Domnul Moţa Iustin precizează că tot ceea ce va face va fi spre binele judeţului. 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).  
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
Se trece la următorul punct 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 9/ 08.07.2008 privind organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj, cu modificările şi completările ulterioare 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre;  
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală şi Transport Public 

Judeţean;   
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică 

locală- favorabil ; 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
Se trece la punctul 1 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Gorj pe anul 2011; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 
externe, Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şitransport public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului- 

favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism- favorabil 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii public şi IMM-uri–favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului- favorabil 
 
 

http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp
http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp
http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp
http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp
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Discuţii 
Domnul Trotea Tiberu, consilier judeţean- sunt câteva observaţii pe care noi, membrii PD-L, vrem să se 

rezolve în termen. 
Din datele prezentate pe anul 2010 rezultă un excedent bugetar legat de modul de folosire al sumelor .. 
Câteva întrebări la care solicităm răspuns.. 
Ce criterii aţi avut la bază când aţi repartizat bugetul pe anul 2011 
Să ne spună reprezentanţii Direcţiei Tehnico-Economice cât s-a realizat în anul 2010 la capitolul Amenzi 

pentru că în 2011 se propune o sumă. 
La venituri din închiriere, câteva detalii, se propune o sumă de 17 mii lei. 
La capitolul Cheltuieli câteva detalii- datoria publică 4001,87 lei. 
La capitolul Cheltuieli suma la Şcoala Populară de Artă 
La cheltuieli Religii se prezintă suma. 
Câteva detalii legate de sumele alocate pentru transportul rutier 
Legat de investiţii, dacă se justifică investiţiile de dotări la Ansamblul Artistic Doina Gorjului şi la Şcoala 

Populară de Artă cu programul informatic. 
Câteva lucruri legate de lucrările programate în anul 2011, lucrări instalaţii gaze Dobriţa, reabilitare energie 

electrică Dobriţa. 

Reabilitarea sistemului rutier- cheltuielile  proiectelor care sunt foarte mari. 
Să se facă precizări legate de valoarea de proiectare, care sunt extrem de mari. 
Cu privire la sistemul de alimentare cu apă de la Turcineşti, a fost vorba de realizarea unui puţ de 300 m, 

apoi 200 m, sunt multe proiecte care se fac, să vedem unde se duc banii. 
În ce ne priveşte, consilierii judeţeni PDL vor vota împotriva acestui proiect de hotărâre. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- aceasta este o declaraţie politică, nu vă interesează răspunsul, tot ce aţi  

spus Direcţia de specialitate le reţine şi vă răspunde. 
Bugetul a fost bine fundamentat, s-a ţinut seama de priorităţi, problemele le-aţi analizat în comisiile de 

specialitate, dar reţin această declaraţie politică, pe care o respect, colaborat cu investiţia de la Turceni, unde trebuie 
să se clarifice. 

Avem proiecte şi trebuie apreciat acest lucru, ne preocupă în continuare treaba aceasta. Aceste proiecte 
sunt bine dimensionate, iar finalizarea lor reprezintă o procedură foarte clară. 

O mare parte din aceste proiecte au finalitate, sunt realizate din fonduri nerambursabile. Potenţialul turistic 
din judeţul nostru trebuie pus în valoare şi căutate şi alte surse de venituri. 

Ne-am ocupat de modernizarea drumului judeţean Ţânţăreni-Crasna, a drumului de sub munte, punerea în 
valoare inclusiv a Staţiunii Rânca. 

Vom cheltui banii în conformitate cu prevederile legale, acest lucru se va face şi în continuare. 
 Întrucât sunteţi consilier judeţean de ceva timp, cunoaşteţi care este patrimoniul judeţului. Su8nt în atenţie şi 

veniturile ce trebuie asigurate pentru copii şi bătrâni, unde se vine şi cu aport din pensii. Vă informăm cu tot ce aţi 
solicitat. E de înţeles că PDL nu poate fi de acord cu un buget auster. 

Domnul Trotea Tiberu: Am spus câteva lucruri punctual şi nu am făcut altceva decât să atrag atenţia asupra 
unor cheltuieli. 

Domnul Ion Călinoiu: Aceste probleme vă sunt cunoscute, ele trebuiau discutate în comisia de industrie-
agricultură. 

Domnul Trotea Tiberu: Trebuie văzută anexa cu lucrările de proiectare, nu spun aberaţii. Lucrările de 
intervenţie Văgiuleşti-Cătune-Glogova, ce proiecte? Pe DJ Câlnic-Şomăneşti etc. 

Domnul Ion Călinoiu: În cadrul comisiei de industrie spuneţi ce se întâmplă cu energia electrică de la 
Rovinari ş.a.m.d. În ce mă priveşte, sunt corect şi cinstit. 

Rog ca preşedinţii comisiilor de specialitate să spună şi despre poziţia membrilor PDL în cadrul acestor 
comisii. 

Răspunsul este că nu au fost probleme şi discuţii în cadrul comisiilor de specialitate la punctul acesta al 
ordinii de zi. 

Domnul Mareş Dumitru, consilier judeţean- din punct de vedere juridic este bine, însă domnul Trotea în 
discuţii a făut referiri vis-a vis de modul cum se cheltuie banii, de aceeaşi părere fiind şi PD-L.În Comisia juridică au 
fost discuţii şi puncte de vedere, dar până la urmă am fost de acord cu proiectul de hotărâre. 

Domnul Popa Valentin- în Comisia juridică nici un consilier nu a avut de spus ceva. 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 24 voturi  
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pentru şi 7 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MOŢA IUSTIN, GÂRJOABĂ CORNELIU, 
BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA, TROTEA TIBERU). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de  
acord a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MOŢA 
IUSTIN, GÂRJOABĂ CORNELIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA, TROTEA TIBERU). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de  
acord a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MOŢA 
IUSTIN, GÂRJOABĂ CORNELIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA, TROTEA TIBERU). 

Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de  
acord a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MOŢA 
IUSTIN, GÂRJOABĂ CORNELIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA, TROTEA TIBERU). 

Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de  
acord a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MOŢA 
IUSTIN, GÂRJOABĂ CORNELIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA, TROTEA TIBERU). 

Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de  
acord a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MOŢA 
IUSTIN, GÂRJOABĂ CORNELIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA, TROTEA TIBERU). 

Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de  
acord a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MOŢA 
IUSTIN, GÂRJOABĂ CORNELIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA, TROTEA TIBERU). 

Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de  
acord a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MOŢA 
IUSTIN, GÂRJOABĂ CORNELIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA, TROTEA TIBERU). 

Se prezintă art.9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de  
acord a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MOŢA 
IUSTIN, GÂRJOABĂ CORNELIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA, TROTEA TIBERU). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 7 voturi 
împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MOŢA IUSTIN, GÂRJOABĂ CORNELIU, BĂLAN VASILE, 
COJOCARU ELENA, TROTEA TIBERU). 
 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2011 reprezentând venituri proprii ale 
judeţului Gorj; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 
externe, Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şitransport public judeţean. 
şi Arhitect şef; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică  
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului- favorabil 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi). 
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Se prezintă art.6, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi).  
Se prezintă art.6, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Gorj la 
Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2011; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 
externe, Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şitransport public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională –favorabil. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 
externe, Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şitransport public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională –favorabil. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 către Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, 
Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şitransport public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională –favorabil. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 şi a cotizaţiei restante aferente 
anului 2010 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 
externe, Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şitransport public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională –favorabil. 
Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi). 
Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi). 
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Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 
voturi).  

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ADIA” Gorj;  

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 
externe, Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şitransport public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională –favorabil. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2011 către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ”ADIS” Gorj; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 
externe, Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şitransport public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională –favorabil. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii de către Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru fondator, a 
cotizaţiei aferentă anului 2011,  către Asociaţia „Clubul Sportiv Energia Rovinari”; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 
externe, Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şitransport public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism –favorabil. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe anul 2010 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în 
Programul integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru zonele Rovinari- pentru indicatorii dioxid de sulf (SO2) şi 
pulberi în suspensie (PM 10), Tg-Jiu- pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM 10) şi Turceni- pentru indicatorul 
dioxid de sulf (SO2), 2010-2013; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul şef 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului- 

favorabil;şat pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediu 
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Discuţii 
Domnul Ion Călinoiu- dacă reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia Mediulu este prezent, să ne prezinte ce 

înseamnă această monitorizare, dacă Raportul prezentat şi avizat de nioi răspunde Programului potrivit legislaţiei. 
Reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj- Raportul este pe anul 2010, astfel au fost amplasate 

3 staţii automate de tip industrial de monitorizare a calităţii aerului în zonele Tg-Jiu, rovinari şi Turceni. 
Programul este făcut pe o perioadă de 5 ani, finalizarea fiind peste 2, 3, 5 ani. 
Raportul pe anul 2010 cuprinde un număr de 54 măsuri cu termene scadente. Acest Raport va fi afişat pe  

site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj. 
S-a constatat că au fost mai puţine depăşiri, ca valori ale concentraţiei  de poluanţi. 
În anul 2011 vor fi ceva rezultate, mai ales la Complexul Energetic Turceni. 
Cele 3 staţii automate de tip industrial de monitorizare a calităţii aerului sunt urmărite de către Agenţie. 
S-au luat măsuri pentru asigurarea materialelor de întreţinere a acestora. 
Domnul Ion Călinoiu: Raportul răspunde cerinţelor, s-a discutat şi în cadrul comisiilor de specialitate, însă 

aceasta trebuie să răspundă datelor din teren şi acest lucru avut în vedere chiar de compartimentul juridic şi cel de 
redactare a Monitorului Oficial.. 

Avem probleme legate de staţii, de aceea, în luna iunie, să vedem cauzele reale care stau la baza poluării 
aerului la nivelul judeţului Gorj, cât şi stadiul implementării măsurilor la nivelul unităţilor economice care poluează 
aerul. 

Aici, rog Agenţia de Protecţia Mediului să prezinte un program cu tot ce înseamnă instituţii abilitate şi 
angrenate în realizarea acestor măsuri, să prezentăm un program real, cauzele şi stadiul măsurilor legate de 
poluarea aerului. Vreau acest lucru foarte clar, să ştim care este situaţia, să rezolvăm problemele, această 
monitorizare să conducă la luarea de măsuri corespunzătoare, să nu avem unităţi închise din cauza poluării. 

Este obligaţia noastră să ne implicăm, să vedem cum stau lucrurile la nivelul unităţilor din judeţul Gorj, stadiul 
realizării măsurilor pentru a ne încadra în acest program. 

Reprezentantul Agenţiei: S-a ţinut Comisia tehnică la care au participat reprezentanţii autorităţilor publice 
locale, reprezentanţii obiectivelor economice care poluează aerul, iar măsurile stabilite ::::::::::::::::: privind calitatea 
aerului au fost luate împreună cu Autoritatea de Mediu. Urmează să primim stadiul realizării măsurilor privind 
calitatea aerului. 

Domnul Ion Călinoiu: Dacă sunt alte obiecţiuni la Raportul prezentat? 
Domnul Moţa Iustin: programul este pe o perioadă de 5 ani de zile, acum suntem în stadiu incipient, dar este 

nevoie de o diagnosticare a acestor indicatori, să ştim ce ne propunem. Să facem acele raportări anuale care trebuie 
date şi Comunităţii Europene. Să apară şi pe site ceea ce ne propunem, ce s-a realizat şi care sunt cauzele atunci 
când sunt diferenţe. 

Domnul Ion Călinoiu: Raportul şi Programul de măsuri vor fi puse şi pe site-ul Consiliului Judeţean. Vom 
analiza şi vom inventaria problemele acestea. Consiliul Judeţean împreună cu Agenţia de Protecţia Mediului, cu 
autorităţile locale, cu toţi factorii de răspundere vor face totul pentru încadrarea în limite normale, încât aerul să fie 
poluat cât mai puţin, să fie în limite normale. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
 Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a 
tineretului din judeţul Gorj. 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre;  
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală şi Transport Public 

Judeţean;   
Se prezintă Raportul de avizare – Comisia juridică. 
Se prezintă Raportul de avizare – Comisia de tineret, sport, turism. 
Se prezintă Raportul de avizare – Comisia de învăţământ. 
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Discuţii: 

 Domnul Popa Valentin: Nu voi vorbi foarte mult despre acest Proiect de hotărâre, însă mulţumesc colegilor 
consilieri din cadrul Comisiei juridice, Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Direcţiei de Sănătate Publică pentru 
sprijinul acordat. 
 Sper să votaţi acest proiect, încât să se asigure condiţii în ce priveşte sănătatea fizică şi psihică a tineretului 
din judeţul Gorj. Cu toţii ştim care sunt efectele nocive ale acestor substanţe, în special în rândul tineretului. Sunt 
foarte grave efectele acestor substanţe şi de aceea vă rog să votaţi acest proiect de hotărâre, pentru a aduce liniştea 
în viaţa tinerilor din judeţul Gorj. 
 Domnul Mareş Dumitru: În cadrul Comisiei de tineret, sport s-a făcut un amendament. 

 Domnul Popa Valentin: Acest amendament este la art. 1, alin 1, care va avea următorul cuprins : Se interzice 
comercializarea, deţinerea şi distribuirea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi 
psihotrope, de orice fel, care aduc atingere dezvoltării fizice şi morale a tinerilor sau pun în pericol viaţa şi sănătatea 
populaţiei, ordinea şi liniştea publică. Altele decât cele al căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare 
pe o rază de 2000 m faţă de unităţile de învăţământ publice şi private şi alte spaţii destinate procesului de 
învăţământ, unităţile de cult, unităţile sanitare publice şi private, bazele şi complexele cultural-sportive, spaţiile de 
cazare a tineretului, pieţele publice, parcurile şi locurile de agrement din judeţul Gorj. 
Acest amendament a fost supus la vot, fiind aprobat în unanimitate. 

Se prezintă art.1, alin.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 
(31 voturi). 

Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 
voturi).  

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 
voturi).  

Se prezintă art.4, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi).  

Se prezintă art.4, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi).  

Se prezintă art.4, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi).  

Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 
voturi).  

Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 
voturi).  

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
Se trece la următorul punct al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordurilor privind tranzitarea prin conturile Consiliului Judeţean Gorj a 
sumelor reprezentând finanţarea din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013, Axa prioritară 2 – Corelarea învățării pe tot parcursul vieţii cu 
piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1. – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă pentru 
proiectele”Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților IPT, în vederea optimizării ofertei educaționale” și 
”Evaluarea relevanţei în oferta de formare pentru piaţa muncii a învăţământului profesional prin analiza inserţiei 
socio-profesionale a absolvenţilor”, în cadrul cărora Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj 
are calitatea de partener 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 
externe, Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şitransport public judeţean. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism- favorabil 
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Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 
voturi). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 
voturi).  

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 
voturi).  

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
Se trece la ultimul punct al ordinii de z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din patrimoniul SC UZINA MECANICĂ SADU SA, filială a Companiei 
Naţionale ROMARM SA, în domeniul privat al Judeţului Gorj a unor active, în vederea constituirii unui parc industrial  
            Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport 
public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului–favorabil. 
Se prezintă art.1, alin.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

(31 voturi). 
Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi).  
 

 
 
 
 
 

 
 

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces- verbal. 
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