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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 12.07.2011 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. MANŢOG IONEL 
17. MAREŞ DUMITRU 
18. MIHAI CONSTANTIN 
19. MILOSTEANU GHEORGHE 
20. MITESCU GHEORGHE. 
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 
 
A absentat domnul consilier judeţean MOŢA IUSTIN 
 
Participă potrivit legii, doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.  
Participă din parteal Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul Andrei Vasile Liviu, prefect. 

Invitaţi: 
 

Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia Tehnico- Economică; 
Giurgiulescu Ileana- Claudia- director executiv, Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe 
Marcău Costel- director executiv, Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală şi Transport Public Judeţean; 
Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 
Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
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Procesul-verbal al şedinţei ordinare din 23.06.2011 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.369/ 2011, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, cu 
următoarea ordine de zi: 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2011, înregistrată 
la data de 30.06.2011; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii de către Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru 
fondator, a cotizaţiei suplimentare aferente anului 2011, ce revine Asociaţiei „Clubul Sportiv Energia Rovinari”; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2011: 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sistem informatic integrat pentru Spitalul de Pneumoftiziologie 

,,Tudor Vladimirescu”- Runcu, Gorj” şi a cheltuielilor legate de proiect; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sănătate electronică pentru îmbunătăţirea relaţiei instituţionale 

medic-pacient în cadrul Spitalului Judeţean Tg-Jiu” şi a cheltuielilor legate de proiect; 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al judeţului 

Gorj; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al 

judeţului Gorj şi în administrarea Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj; 
8. Diverse. 

 
Ordinea de zi se supune la vot în forma prezentată. 
În urma votului, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate cu ordinea de zi propusă. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2011, înregistrată la 
data de 30.06.2011; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică. 

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 proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1, lit.a) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 30 voturi pentru şi 

2 abţineri (MANŢOG IONEL şi GRIVEI GHEORGHE). 
Se prezintă art.1, lit.b) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 30 voturi pentru şi 

2 abţineri (MANŢOG IONEL şi GRIVEI GHEORGHE). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi pentru şi 2 abţineri (MANŢOG IONEL şi 

GRIVEI GHEORGHE). 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii de către Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru 

fondator, a cotizaţiei suplimentare aferente anului 2011, ce revine Asociaţiei „Clubul Sportiv Energia Rovinari”; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare, dezvoltare 
regională şi relaţii externe şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport 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; 
Discuţii 
Domnul Mihai Constantin, consilier judeţean- la art.1, fără cuantumul şi rămâne se aprobă suplimentarea cotizaţiei 

cu suma de 300.000 lei, datorate în anul 2011 de către Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru fondator asociat, Asociaţiei 

„Clubul Sportiv Energia Rovinari. 
Se supune la vot amendamentul propus. În urma votului, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 

62%20exec%20buget%20si%20anexe.pdf
62%20exec%20buget%20si%20anexe.pdf
63%20plata%20cotizatie%20suplimentara%20energia%20riovinari.pdf
63%20plata%20cotizatie%20suplimentara%20energia%20riovinari.pdf
64%20rectificare%20buget.pdf
61%20sistem%20inf%20spital%20dobrita.pdf
61%20sistem%20inf%20spital%20dobrita.pdf
60%20s.pdf
60%20s.pdf
65%20modificare%20inventar%20bunuri.pdf
65%20modificare%20inventar%20bunuri.pdf
66%20valorificare%20bunuri%20sjgdas%20gj.pdf
66%20valorificare%20bunuri%20sjgdas%20gj.pdf
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Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 30 voturi pentru şi 2 
abţineri (MANŢOG IONEL şi GRIVEI GHEORGHE). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 30 voturi pentru şi 2 
abţineri (MANŢOG IONEL şi GRIVEI GHEORGHE). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 30 voturi pentru şi 2 
abţineri (MANŢOG IONEL şi GRIVEI GHEORGHE). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi pentru şi 2 abţineri (MANŢOG IONEL şi 
GRIVEI GHEORGHE). 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2011: 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare, dezvoltare 
regională şi relaţii externe şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport 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 învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi).  
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi).  
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi). 
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (32 voturi).  
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sistem informatic integrat pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor 

Vladimirescu”- Runcu, Gorj” şi a cheltuielilor legate de proiect; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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 şi transport public judeţean şi Spitalul de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”- Runcu, Gorj. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi).  
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi).  
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi). 
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi). 
Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (32 voturi).  
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sănătate electronică pentru îmbunătăţirea relaţiei instituţionale medic-

pacient în cadrul Spitalului Judeţean Tg-Jiu” şi a cheltuielilor legate de proiect; 
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 şi transport public judeţean şi .Spitalul Judeţean 

Tg-Jiu. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională; 
Discuţii 
Domnul Mihai Constantin, consilier judeţean- ce înseamnă sănătate electronică? 
Am întrebat în comisia de specialitate şi nu mi s-a răspuns. 
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Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- acesta este termenul din proiect. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 31 voturi şi 1 abţinere 

(MIHAI CONSTANTIN). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 31 voturi şi 1 abţinere 

(MIHAI CONSTANTIN). 
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 31 voturi şi 1 abţinere 

(MIHAI CONSTANTIN). 
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 31 voturi şi 1 abţinere 

(MIHAI CONSTANTIN). 
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 31 voturi şi 1 abţinere 

(MIHAI CONSTANTIN). 
Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 31 voturi şi 1 abţinere 

(MIHAI CONSTANTIN). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (32 voturi).  
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Gorj; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică şi  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 buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 

voturi). 
Se prezintă art.1, alin. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 

voturi).  
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi).  
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (32 voturi).  
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al 

judeţului Gorj şi în administrarea Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică şi  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 buget-finanţe– favorabil. 
Discuţii 
Domnul Barbulea Valerică, consilier judeţean- cine se ocupă de valorificarea prin licitaţie 
Domnul Ion Călioniu, preşedinte- în caietul de sarcini sunt prevăzute aceste condiţii legate de valorificarea 

deşeurilor, reziduurilor din materialele respective şi destinaţia. Nu s-a lucrat 
În comisia de specialitate s-a hotărât să se modifice titulatura proiectului de hotărâre. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- nu înseamnă că fiecare articol din Hotărâre conţine ceea ce este în titlul 

proiectului. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi).  
Se prezintă art.3, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 

voturi).  
Se prezintă art.3, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 

voturi).  
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi). 
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi). 
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Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (32 voturi).  
Se trece la punctul Diverse. 
Domnul Puiu Diaconescu, consilier judeţean- vă rog ca la şedinţa viitoare a consiliului judeţean să se prezinte o 

informare privind modul cum au fost duse la îndeplinire prevederile din Strategia de dezvoltare economico-socială a 
judeţului Gorj, aprobată de noi, să facem propuneri pentru îmbunătăţirea acestei strategii, mai ales că mulţi au uitat de 
această strategie. 

E vorba şi de proiecte prin care să atragem fonduri europene. 
Solicit această informare pentru şedinţa viitoare, când putem invita şi o parte dintre primari. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- vă rog să participaţi la partea a doua a şedinţei de astăzi şi , de aceea, ne 

revedem în faţa sediului Consiliului Judeţean la ora 11.30, când vom merge cu autocarul la Rânca sau alte mijloace de 
transport de care dispuneţi. 

În sală vor fi 32 consilieri judeţeni şi tot atâţia de la consiliile locale Baia de Fier şi Novaci 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

PREŞEDINTE,        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
   Ion Călinoiu                                          Zoica Zamfirescu 
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