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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 11.11.2015, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean 

Gorj, la care participă: 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, CĂLINOIU ION 

II. CONSILIERII JUDEŢENI: 

      FILIP ROBERT DORIN 

       FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

                  AMZA ELENA 

BANŢA VICTOR 

CILIBIU NICOLAE 

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

CIUCHIATU CONSTANTIN 

CORNOIU SABIN 

DRĂGHICI DOREL,  

DRĂGOI ALECU 

DOBRIȚOIU ION 

DUMITRAȘCU MARIA 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

MILOSTEANU GHEORGHE 

NANU PETRE 

NEAŢĂ GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PORUMBEL GHEORGHE 

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN 

RĂDULESCU PETRE 

RÂBU VASILE 

ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VÎLCEANU DAN 
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            Au lipsit de la ședință domnii Mitescu Gheorghe și Novac Gheorghe, consilieri județeni. 

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

            Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Arjoca Sorin, subprefect. 

 

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. Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și 

relații externe. 

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

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

6. Cotrună Dumitru – director, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj. 

7. Tătaru Tiberiu – director, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. 

            6. Reprezentanți ai mass-mediei locale.  

 

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

 Procesul-verbal al ședinței din data de 20.10.2015 a fost aprobat tacit. 

             Înainte de a începe ședința extrordinară a Consiliului Județean, s-a ținut un moment 

de reculegere în memoria victimelor decedate în urma incendiului din clubul „Colectiv”, din 

București. 

                          Pentru lucrările ședinței, în urma votului, s-au desemnat următorii consilieri județeni: 

Dobrițoiu Ion, Dumitrașcu Maria și Nichifor Gheorghe. 

             În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1032/10.11.2015 a fost convocat Consiliul 

Județean în ședință extraordinară în data de 11.11.2015, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe 

anul 2015; 

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al imobilului-construcții situat în 

municipiul Târgu-Jiu, str. Siretului, nr. 24, județul Gorj, preluat în patrimoniul UAT-

Județul Gorj de la OMV Petrom SA. 

            Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (31 de voturi pentru). 

.            

 

 

110.%20Rectificare%20BPG.pdf
110.%20Rectificare%20BPG.pdf
111.%20Stabilire%20regim%20juridic%20imobil%20OMV.pdf
111.%20Stabilire%20regim%20juridic%20imobil%20OMV.pdf
111.%20Stabilire%20regim%20juridic%20imobil%20OMV.pdf
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            Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

             Proiect de hotărâre privind rectificarea 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. 

 

Discuții:  

Domnul Banța Victor, consilier județean: Vă propun amânarea acestui proiect de 

hotărâre. Am în față un proiect care pe care l-am primit la ora 12:31, proiect care are 97 de 

pagini și pe care noi, cu toții, trebuia să-l studiem înainte de a-l vota. Dacă facem un simplu 

calcul, fără să mai punem drumul până la Consiliul Județean, presupunând că am citit și la 

volan, și în tot timpul liber, rezultă că trebuie să cititm 3,3 pagini pe minut din acest proiect de 

hotărâre, adică mai mult de o pagină la 20 de secunde, domnule președinte. Vă rog să nu vă 

bateți joc de noi. Ne puneți în fața faptului împlinit de a vota în necunoștință de cauză. Sunteți 

ocupati, aveți probleme, vă înțelegem, vă apreciem pentru tot ceea ce faceți, dar nu vă bateți 

joc de noi. 

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Nu îmi bat joc de nimeni. Caracterul extraordinar al 

ședinței tocmai vă dă răspuns la toate întrebările. Într-adevăr, proiectul de hotărâre trebuia citit 

și se poate citi. Nu e niciun fel de greseala. Se pot citi câteva cifre, Ordonanța de Guvern cu 

suma de rectificare, trei-patru cifre care se repartizează pentru buna funcționare a sistemului 

din sănătate și atât. În rest, este vorba de explicarea cadrului legislativ de care trebuie să ținem 

cont. 

Domnul Păsărin Ovidiu-Dragoș, consilier județean: Nu avem nimic împotriva acestui 

punct de pe ordinea de zi, este vorba de o problemă pur tehnică. Să ne respectăm și să 

respectăm și legea. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Cei care au vorbit înainte au dreptate și nu 

are rost să vă spun același lucru. Problema e alta. Când ați spus că materialul are puține 

pagini, vă rog să luați în considerare și anexele la proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu anual. Legat de aceste rectificări, e valabil ceea ce spuneam încă de la 

începutul anului, încă nu ați reușit să terminați nici achizițiile publice. Pentru tot ceea ce faceți 

trebuie să vă asumați răspunderea. Eu vreau să spun că nu mă pot opune ca acești oameni să 

nu își ia salariile, dar pot atrage atenția asupra calității sau modului în care se face administrație 

în Consiliul Județean Gorj. Este momentul ca aparatul de specialitate al instituției să ne spună 

care este situația proiectelor care țin de spital, inclusiv achizițiile publice. 
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Domnul Călinoiu Ion, președinte: Acum vorbim de o ședință extraordinară. Toate 

proiectele legate de realizarea unor lucrări, de buna funcționare a Spitalului Județean, sunt 

îndeplinite pentru obținerea acreditării, dar e bine că trageți un semnal de alarmă, iar noi vă 

dăm răspuns. Țin să menționez că administrația în Consiliul Județean Gorj funcționează legal. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Ați făcut o afirmație despre faptul că 

activitatea este perfect legală, perfect transparentă și democratică. Vă demonstrez că nu aveți 

dreptate. Acum 30 de zile am făcut o solicitare în temeiul Legii 544/2001, cu privire la toate 

proiectele din județul Gorj, lucrări de intrastructură, fiind vorba de prevederile unei Ordonanțe 

de Guvern care se referea la toate localitățile. După 30 de zile am primit răspunsul care putea fi 

dat in 10 zile. S-a procedat în același mod cum s-a procedat cu acest proiect de hotărâre. Nu s-

a menționat nimic în răspuns legat de proiectele din localități. Se lucrează total netransparent, 

contrar democrației.  

Domnul Călinoiu Ion, președinte: Vă pot da și acum un răspuns. Nu există raport de 

subordonare între Consiliul Județean Gorj și unitățile administrativ-teritoriale, de aceea nu 

putem da informații. Cofinanțarea proiectelor din localități este asigurată de consiliile locale.  

Domnul Banța Victor, consilier județean: Vreau să notați în procesul-verbal de 

ședință că nu votez acest proiect de hotărâre, pentru că nu îl cunosc. Nu pot să votez un act pe 

care nu-l cunosc. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

de acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Banța Victor, Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

de acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Banța Victor, Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

de acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Banța Victor, Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

de acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Banța Victor, Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

de acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Banța Victor, Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

de acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Banța Victor, Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

de acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Banța Victor, Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Banța Victor, Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Banța Victor, Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 
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Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 28 voturi pentru. Nu au votat Banța Victor, Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

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

28 voturi pentru. Nu au votat Banța Victor, Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe. 

 

             Se trece la punctul II al ordinii de zi:  

              Proiect de hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al imobilului-construcții 

situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Siretului, nr. 24, județul Gorj, preluat în patrimoniul 

UAT-Județul Gorj de la OMV Petrom SA 

 

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 Proiectul de hotărâre. 

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

de acord cu 31 voturi pentru.  

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

de acord cu 31 voturi pentru.  

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

de acord cu 31 voturi pentru.  

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(4). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 31 voturi pentru.  

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

de acord cu 31 voturi pentru.  

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

de acord cu 31 voturi pentru.  

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

de acord cu 31 voturi pentru.  

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

unanimitate (26 de voturi pentru). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii, alin.(3). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 31 voturi pentru.  

Se prezintă art. 5 al Hotărârii, alin.(3). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 31 voturi pentru.  

Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 31 voturi pentru.  

Se prezintă art. 6 al Hotărârii, alin.(2). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost 

de acord cu 31 voturi pentru.  
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar Consiliul Județean a votat în 

unanimitate (31 de voturi pentru). 

              

 

 

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

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 Ion Călinoiu        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

                                                       Întocmit, 

                                                  Nanu Dumitru 

                                                         Ex. 2 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP-07-02 versiunea 1  



 

 7 

 


