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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 10.02.2015, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL CĂLINOIU ION 

II. CONSILIERII JUDEŢENI: 

       FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

                  AMZA ELENA 

BANŢA VICTOR 

CILIBIU NICOLAE 

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

CIUCHIATU CONSTANTIN 

CORNOIU SABIN 

DOBRIŢOIU ION 

DRĂGOI ALECU 

DRĂGHICI DOREL 

DUMITRAȘCU MARIA 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MITESCU GHEORGHE 

NANU PETRE 

NEAŢĂ GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

NOVAC GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 
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PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PORUMBEL GHEORGHE 

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN 

RĂDULESCU PETRE 

RÂBU VASILE 

ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VÎLCEANU DAN 

            A lipsit motivat de la ședință domnul FILIP ROBERT DORIN, vicepreședinte. 

 Participă, conform legii, d-na Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului. 

Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Văcaru Alin-Vasile, prefect. 

 

III. INVITAŢI: 

1. Stricescu Daniela – director executiv, Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe. 

2. Giurgiulescu Claudia – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, 

dezvoltare regională și relații externe. 

3.  Cimpoieru Cornel - director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe. 

4. Bajmatără Cosmin - director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe. 

5. Marcău Costel – director executiv, Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

administrative. 

6. Ungureanu Victoria – șef serviciu, Serviciul buget, finanțe și contabilitate publică. 

            7. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Resurse umane, managementul funcției publice, IT. 

            8. Isuf Leontin – șef serviciu, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative. 

            9. Lăzărescu Valeriu – inspector de specialitate, Serviciul pentru transport public 

judeţean şi parc auto. 

           10. Grofu Despina – consilier, Compartimentul parteneriate şi programe locale. 
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           11. Andrei Mircea – director adjunct, DGASPC Gorj. 

           12. Reprezentanți ai mass-mediei locale.  

 

 Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Călinoiu Ion. 

 Procesul-verbal al ședinței din data de 29.01.2015 a fost aprobat tacit. 

            Pentru lucrările ședinței s-au desemnat următorii consilieri județeni: Ciolocoi Adina-

Mădalina, Amza Elena și Dumitrașcu Maria. 

            În conformitate cu prevederile Dispoziției nr.202/03.02.2015 a fost convocat Consiliul 

Județean în ședință ordinară în data de 10.02.2015, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj 
pe anul 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 
2015 către Asociaţia „Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 
2015 către Asociaţia „Clubul Sportiv ENERGIA Târgu - Jiu”; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Gorj nr. 139 din 28.11.2014 privind probarea participării U.A.T.- 
Județul Gorj la implementarea  proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu 
Nutrienţi",  în comun cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și U.A.T. - 
Comuna Țânțăreni; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 
16/2010 pentru aprobarea unor reglementări proprii privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului de proiecte de management pentru instituţiile publice 
de cultură aflate sub autoritatea  Consiliului Judeţean Gorj, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri cu caracter temporar privind exercitarea funcţiei de 
manager la nivelul acestor instituţii; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare pentru 
delegarea prin concesiune a serviciului de transport public pe cablu-instalație 
telescaun- realizat în zona turistică Rânca-județul Gorj; 

7. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse 
regulate speciale; 

8. Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor 
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor cu risc social și a activității de 
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în 
unitățile sanitare reîntorși în familie; 

9. Diverse 
    

     Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (32 voturi pentru). 

 

20.%20aprobare%20buget%20propriu%202015.pdf
20.%20aprobare%20buget%20propriu%202015.pdf
21.%20aprobare%20cuantum%20si%20plata%20cotizatie%20pandurii.pdf
21.%20aprobare%20cuantum%20si%20plata%20cotizatie%20pandurii.pdf
22.%20aprobare%20cuantum%20si%20plata%20cotizatie%20energia.pdf
22.%20aprobare%20cuantum%20si%20plata%20cotizatie%20energia.pdf
23.%20modificare%20hcj%20139%202014.pdf
23.%20modificare%20hcj%20139%202014.pdf
23.%20modificare%20hcj%20139%202014.pdf
23.%20modificare%20hcj%20139%202014.pdf
23.%20modificare%20hcj%20139%202014.pdf
24.%20modificare%20hcj%2016%202010.pdf
24.%20modificare%20hcj%2016%202010.pdf
24.%20modificare%20hcj%2016%202010.pdf
24.%20modificare%20hcj%2016%202010.pdf
24.%20modificare%20hcj%2016%202010.pdf
24.%20modificare%20hcj%2016%202010.pdf
25.%20aprobare%20studiu%20oportunitate%20ranca.pdf
25.%20aprobare%20studiu%20oportunitate%20ranca.pdf
25.%20aprobare%20studiu%20oportunitate%20ranca.pdf
26.%20eliberare%20licente%20de%20traseu.pdf
26.%20eliberare%20licente%20de%20traseu.pdf
8.Raport%20Protectia%20Copilului.pdf
8.Raport%20Protectia%20Copilului.pdf
8.Raport%20Protectia%20Copilului.pdf
8.Raport%20Protectia%20Copilului.pdf
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Se propune începerea ședinței cu punctele 2, 3 și 4, iar apoi 1 și următoarele. 

În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord în unanimitate (32 voturi 

pentru). 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

            Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2015 

către Asociaţia „Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”; 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția tehnico-economică, 

dezvoltare regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz 

nefavorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis:  21 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis:  21 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis:  21 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis:  21 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă. 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis:  21 voturi 

pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, 

Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu 

Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). 
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             Se trece la punctul III al ordinii de zi:  

      Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2015 
către Asociaţia „Clubul Sportiv ENERGIA Târgu - Jiu”; 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz 

nefavorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis:  21 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis:  21 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis:  21 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis:  21 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă. 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis:  21 voturi 

pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, 

Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu 

Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

            Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Gorj nr. 139 din 28.11.2014 privind probarea participării U.A.T.- Județul Gorj la 
implementarea  proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi",  în comun cu 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și U.A.T. - Comuna Țânțăreni; 
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Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

            Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj 
pe anul 2015; 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz 

nefavorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare 

regională – aviz nefavorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

nefavorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz 

favorabil. 

Discuții: 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier județean: Dacă ne referim la acest proiect de 

hotărâre, să discutăm mai profund despre buget; de vreo doi ani de zile primim bugetul foarte 

târziu, în speranța să nu-l citim. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Acest proiect de hotărâre a fost supus dezbaterii 

publice și aveați posibilitatea să-l vedeți chiar în cele 15 zile de consultare publică. În ultimele 

două zile s-au făcut foarte puține modificări. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier județean: Nu am avut, domnule președinte, timpul 

necesar pentru a vedea materialul. Ca de fiecare dată facem bugetul în funcție de cheltuieli și 

nu de venituri. Ce puteți spune despre deplasările în străinătate, cazări de un miliard le i vechi? 

Pentru ce anume? 

Doamna Stricescu Daniela, director executiv: Cu deplasările în străinătate s-a avut 

în vedere perfecționarea chiar a dumneavoastră, a consilierilor județeni. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier județean: Ne puteți spune ce delegație se 

preconizează? Unde ar trebui să mergem? 
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Doamna Stricescu Daniela, director executiv: În momentul aceasta nu s-a stabilit, 

însă vă pot spune că este vorba de o perfecționare a consilierilor județeni. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier județean: Deci nu știți pentru ce s-au alocat acești 

bani. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: O perfecționare de care, se pare, aveți nevoie și 

dumneavostră, domnule Vâlceanu. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier județean: Sunt trei miliarde lei vechi pentru 

publicitate. Trebuie să ne facem publicitate de trei miliarde de lei vechi? Mai departe: Vă 

trebuie, domnule președinte, două mașini de teren la Consiliul Județean. Pentru ce? Pentru ce 

avem nevoie de un sistem video profesional de 90 de mii de lei? Ce faceți, domnule președinte, 

la Consiliul Județean cu sistem video profesional? Pentru amenajarea unor birouri, inclusiv al 

dumneavoastră, încă un miliard de lei vechi. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Domnule consilier, trebuie înlocuite mașinile uzate 

și am considerat că este mai bine să achiziționăm două mașini de teren. În ceea ce privește 

sistemul video profesional este necesar pentru a face conferințe la Consiliul Județean la care 

să participe lumea bună din diferite domenii de activitate. În buget este prinsă lucrarea de 

reparații la învelitoarea acoperișului și vedeți că aproape în toate birourile este mucegai. Iar 

referitor la publicitate, avem nevoie de acest mijloc de comunicare pentru a ne face cunoscute 

proiectele, pentru a promova județul. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier județean: În ceea ce privește amenajarea și 

modernizarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu-1.000 mii lei. Aici trebuie să-i mulțumim 

domnului Neață pentru ajutorul dat, însă lucrarile la spital sunt în aceeași situație , nu s-a făcut 

nimic. Din discuțiile avute la comisie cu colegii și cu aparatul Consiliului Județean, noi acordăm 

prin buget anumite sume, dar pentru ce înseamnă asigurarea circuitelor necesare, suma 

aceasta este insuficientă, nu e vorba doar de spitalizarea de zi, ci de toate circuitele. La 

paginile 35 și 36 din Raportul asupra proiectului de buget propriu general vedeți ce lucruri sunt 

necesare. În primul rând, suma este foarte mică și târzie. Trebuia de anul trecut să înceapă 

lucrările. Având în vedere cele enunțate până acum, rog pe toți colegii să nu votăm bugetul 

acesta, să-l luăm mai bine la mână, pentru că sunt cheltuieli care se fac fără nicio noimă și, 
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repet, este nevoie de mai mulți bani pentru reabilitatea Spitalului Județean de Urgență Târgu -

Jiu. Vom fi optimiști că lucrările se vor finaliza. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Instituția are nevoie de aceste cheltuieli pentru 

asigurarea unor servicii de bună calitate în județul Gorj. În Consiliul Județean avem un medic 

de la Spitalul Județean de Urgentă Tg-Jiu. Amenajarea secțiunii denumite spitalizare de zi în 

locația din str.Progresului, amplasată în apropierea accesului principal, în legătură cu serviciul 

ambulatoriu, cu serviciul de urgență și cu circuitele principale care fac legatura cu servicile 

tehnico-medicale, reprezintă unul din obiectivele ce trebuie realizate. Sumele sunt insuficiente, 

dar pentru aceste lucrări avem în buget și o rezervă. Putem spune că avem un buget echilibrat  

care are mai multe șanse de realizare decât în anii anteriori. Privitor la sumele pe care le 

atragem pentru pregătire, cursuri, participarea noastră este imperios necesară pentru 

estimarea acestor proiecte. În continuare se prezintă cum se stă cu infrastructura în județul 

Gorj, numarul de km neatacați, drumul Samarinești-Câlnic, etc. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier județean: Eu nu am spus ceva legat de drumuri. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: La sănătate nu este risc de niciun fel, fiecare sectie 

are aparatura necesară la ora actuală. Programul de investiții va fi rea lizat, iar mâine voi fi la 

București pentru a obține 60 miliarde lei pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu -Jiu și 

Spitalul de la Dobrița. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier județean: Mai trebuie să luați încă 300 de miliarde 

lei. La fel se spunea și anul trecut, dar nu s-a făcut nimic. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Este responsabilitatea noastră și eu îmi asum 

această responsabilitate. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Am o propunere, să modificăm acest 

proiect de hotărâre și, eventual, să-l amânăm și să-l discutăm punct cu punct la ședința 

viitoare. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Nu e necesar să se facă acest lucru. Proiectul a 

fost supus dezbaterii publice cu 15 zile înainte de această ședință. Avem și comisii de 

specialitate unde se putea discuta. Așadar, supun la vot aprobarea bugetului sau amanarea 

aprobării bugetului.  
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În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de acord cu aprobarea bugetului (21 

voturi pentru), iar 11 voturi au votat împotriva (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu 

Sabin și domnul Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu 

Sabin și domnul Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin (3). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu 

Sabin și domnul Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu 

Sabin și domnul Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu 

Sabin și domnul Porumbel Gheorghe. 
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Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu 

Sabin și domnul Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

decis: 19 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu 

Sabin și domnul Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici 

Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu 

Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu Sabin și domnul 

Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici 

Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu 

Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu Sabin și domnul 

Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici 

Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu 

Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu Sabin și domnul 

Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici 

Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu 

Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu Sabin și domnul 

Porumbel Gheorghe. 
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Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici 

Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu 

Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu Sabin și domnul 

Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 19 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici 

Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu 

Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu Sabin și domnul 

Porumbel Gheorghe. 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis: 19 voturi 

pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, 

Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu 

Dragoș, Rogoveanu Georgiana și Vâlceanu Dan). Nu au votat domnul Cornoiu Sabin și domnul 

Porumbel Gheorghe. 

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

            Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 
16/2010 pentru aprobarea unor reglementări proprii privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură aflate sub 
autoritatea  Consiliului Judeţean Gorj, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu 
caracter temporar privind exercitarea funcţiei de manager la nivelul acestor instituţii; 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Raportul de specialitate al Direcției tehnico-economice, Direcţiei juridice și Serviciului 

Resurse-Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

 Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil. 

 

 

 



 

 13 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat domnul Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat domnul Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 31 voturi pentru. Nu a votat domnul Porumbel Gheorghe. 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord cu 

31 voturi pentru. Nu a votat domnul Porumbel Gheorghe. 

  

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare pentru 
delegarea prin concesiune a serviciului de transport public pe cablu-instalație telescaun- 
realizat în zona turistică Rânca-județul Gorj; 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil. 

 

Discuții: 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Legat de punctele slabe, firma numeste noi 

acționari, cum comentați acest lucru? 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Acest studiu de oportunitate trebuia mai repede 

realizat. 

Domnul Dan Vâlceanu, consilier județean: Cât a costat investiția? 
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Domnul Marcău Costel, director: 3.280.000 Euro. 

Domnul Dan Vâlceanu, consilier județean: În cât timp se face amortizarea investiției? 

Urmează să gasim o firmă care să preia investiția. În primul rând, chiria lunară este foarte mică. 

Această investiție poate fi folosită și pentru altceva, nu numai pentru ski. Cu această sumă 

lunară, investiția s-ar recupera în 55 de ani. De aceea am întrebat care este valoarea de 

amortizarea investiției. 

             Domnul Călinoiu Ion, președinte: Dacă se continua cu Vârful Păpușa trebuia să 

primim sprijin financiar. În prezent, instalația funcționează tot sub această formă prin 

încredințarea directă de către Asociația Intercomunitară Baia de Fier-Novaci și are rezultate 

mai bune ca înainte, când era administrată de Vârful Păpușa, fiind tot în pierdere, dar acest 

lucru nu afectează bugetele localităților, nu e nevoie de o subvenție. Cauzele care au condus la 

acest studiu de oportunitate sunt diferite, și nu prin cumulul chiriei se scoate amortizarea, ci prin 

folosirea ei. Cei care vor utiliza această instalație, cu siguranță,  vor gasi o soluție mai bună 

pentru perioada de iarnă, dar și de vară, prin realizarea de mai multe investiții în zonă. Noi am 

fost antrenați numai în asigurarea asistenței tehnice. Proiectul a fost finanțat prin Programul 

PHARE 2004, infrastructura fiind la pachet cu alimentarea cu apă și canalizarea în zonă.  

           Domnul Mitescu Gheorghe, consilier județean: Cei care au moșit această investiție 

nu trebuiau să-și asume responsabilități. Niciodată nu a funcționat această instalație 

telescaun în zona turistică Rânca. 

           Domnul Călinoiu Ion, președinte: Erau șanse mici să obținem fonduri. Există un studiu 

de fezabilitate făcut. Investiția este utilă, e vorba de a găsi o formă eficientă de administrare . 

Poate fi atractiva și pentru investitori. Să găsim un investitor privat care să facă ceva cu 

această investiție. 

         Domnul Mitescu Gheorghe, consilier județean: Pe această pârtie zăpada nu stă. 

          Doamna Șarapatin Elvira, consilier județean: Am fost dezamăgită că această pârtie 

nu funcționează, este nefolosită. Am discutat problema cu d-l Mitroi și alți specialiști. Acum vor 

să se facă încă câteva pârtii care să fie legate de aceasta si va fi folosită atunci când va fi 

administrată așa cum trebuie. Această investiție poate fi salvată, aceasta nu este pârtia d-lui 

Călinoiu sau a Consiliului Județean, e pârtia județului și de pe urma acestei investiții nu are de 

câștigat decât județul. Numărul de turiști care vin la Rânca din județ și din țară este extrem de 
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mare, încasările sunt mari în fiecare zi. Avem pârtii puține față de numărul mare de iubitori ai 

acestui sport de iarnă și e bine să ținem la imaginea județului, nu să fim împotrivă.  Să privim 

lucrurile pozitiv și să fim bine intenționați. Tot timpul unii sunt rău-voitori. 

        Domnul Mitescu Gheorghe, consilier județean: Ne va aduce atât de multe avantaje, 

cum spunea si d-na Șarapatin. 

        Domnul Mitescu Gheorghe, consilier județean:  Singurul motiv pentru care votez acest 

Proiect de hotărâre este că a fost o investiție proastă și  trebuie să scăpam de ea. 

        Domnul Cornoiu Sabin, consilier județean: Analizăm ceea de s-a gândit acum 10 ani. 

Au venit cei mai buni specialiști în domeniu, dar faptul că zăpada este mai puțină trebuie 

analizat. Noi am fost în situația să realizăm investiția, cabinet medicat, etc. nu s-au făcut 

utilitățile, tot ce era necesar să funcționeze. Există un telescaun care pleacă dintr-un loc, drum 

pe care se poate ajunge cu mașina, iar investitorul va face ceva pe viitor, e treaba lui. Acolo nu 

a fost zăpada în ultimii doi ani, în rest a fost. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Tot ce s-a făcut la Rânca, drumul de sub munte, 

Transalpina, este pentru creșterea numărului de turiști în zona Rânca. Este vorba de 

alimentarea cu apă care trebuie terminată și pusă în funcțiune  în acest an. Canalizarea, de 

asemenea. Situașia de pa Rânca este cunoscută de d-l Mitescu care este din zonă. 

 

          Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

          Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin (1). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

decis: 30 de voturi pentru și două abțineri ( Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

          Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin (2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

decis: 30 de voturi pentru și două abțineri ( Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

          Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 30 de 

voturi pentru și două abțineri ( Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

          Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 30 de 

voturi pentru și două abțineri ( Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

          Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 30 de 

voturi pentru și două abțineri ( Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș). 
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          Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 30 de 

voturi pentru și două abțineri ( Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

          Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 30 de 

voturi pentru și două abțineri ( Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

          Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 30 de 

voturi pentru și două abțineri ( Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș). 

          Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis: 30 de 

voturi pentru și două abțineri ( Banța Victor și Păsărin Ovidiu-Dragoș).           

 

Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 

            Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate 
speciale; 
 
          Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

aviz favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz 

favorabil. 

            Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 de voturi pentru). 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 
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Se trece la punctul VIII al ordinii de zi: 

            Raport semestrial privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor 
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor cu risc social și a activității de 
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile 
sanitare reîntorși în familie; 

 

Discuții: 

Domnul Andrei Mircea, director adjunct DGASPC Gorj: În trimestrul III 2014 a fost 

doar un singur caz de abandon în Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu. Mama are domiciliul în 

județul Dolj și a fugit din spital după câteva ore. Alte cazuri de abandon nu au fost înregistrate 

în anul 2014. 

Consilierii județeni au luat la cunostință despre acest material prezent pe ordinea de zi. 

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

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Ion Călinoiu        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
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