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 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi, 12.12.2012 la lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: 

 

CONSILIERII JUDEŢENI: 

 

CĂLINOIU ION 

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

BANŢA VICTOR 

CILIBIU NICOLAE 

CIUCHIATU CONSTANTIN 

DOBRIŢOIU ION 

DRĂGOI ALECU 

FILIP ROBERT-DORIN 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

MANTA PANTELIMON 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MOCIOI NICULINA 

NANU PETRE 

NEAŢĂ GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

NOVAC GHEORGHE   

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 

PORUMBEL GHEORGHE 

POPA VALENTIN 

RĂDULESCU PETRE 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VĂCARU ALIN VASILE 

 

Au absentat consilierii judeţeni FILIP ROBERT-DORIN, MITESCU GHEORGHE, RÂBU VASILE, VASILESCU MARIA şi VÎLCEANU 

DAN. 

 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 16.11.2012 a fost aprobat tacit. 

 

Participă potrivit legii doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.  

Participă din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul prefect Teodorescu Ion-Claudiu. 
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Invitaţi: 

 

Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia Tehnico- Economică; 

Bajmatără George-Cosmin- director executiv adjunct, Direcţia Tehnico- Economică; 

Slivilescu Lidia- şef Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT; 

Ungureanu Victoria, şef Serviciul buget; 

Lăzărescu Valeriu- inspector, Compartiment transport public judeţean. 

Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 451/2012, ordinea de zi a 

şedinţei ordinare este următoarea: 

 
1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 306/ 23.11.2012 a ordonatorului principal de credite al 

bugetului propriu al judeţului Gorj, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20%, 
precum şi a sumei reţinute din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pentru anul 2012 şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
estimate pe anul 2012, repartizată Consiliului Judeţean Gorj, pentru achitarea arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012; 
3. Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei de evaluare finală a managementului, precum şi a Comisiei  

de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea 
evaluării finale a managementului la Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu și Biblioteca Judeţeană ,,Christian 
Tell” Gorj; 

      4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu; 
      5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate valabil pentru perioada 2013-2016.  
 

Se întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi. Nefiind, supusă la vot ordinea de zi, a fost aprobată în 

unanimitate. 

Înainte de a se trece la dezbaterea şi adoptarea proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi, se face precizarea că 

în luna decembrie 2012 va fi şi şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Gorj, ocazie când se va discuta şi proiectul de 

hotărâre privind rectificarea bugetului judeţean pe anul 2012. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 306/ 23.11.2012 a ordonatorului principal de credite al 

bugetului propriu al judeţului Gorj, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20%, precum şi a 
sumei reţinute din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 
2012 şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anul 2012, 
repartizată Consiliului Judeţean Gorj, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare 
şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

              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; 

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 cu 24 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, DOBRIŢOIU ION) 

Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 24 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, DOBRIŢOIU ION) 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 4 

voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, DOBRIŢOIU ION) 
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Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 4 

voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, DOBRIŢOIU ION). 

Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 4 

voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, DOBRIŢOIU ION) 

Se prezintă art. 5,  alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 24 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, DOBRIŢOIU ION) 

Se prezintă art. 5, alin. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 24 voturi 

pentru şi 4 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, DOBRIŢOIU ION) 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (GRIVEI 

GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, DOBRIŢOIU ION) 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012. 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare,  

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială- favorabil 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei Comisia pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil. 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 27  voturi pentru. 

Se prezintă art.2, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 27  voturi 

pentru. 

Se prezintă art.2, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 27  voturi 

pentru. 

Se prezintă art.3, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 27  voturi 

pentru. 

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

(30 voturi). 

Se prezintă art.4, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 27  voturi 

pentru. 

Se prezintă art.4, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 27  voturi 

pentru. 

Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 27  voturi pentru. 

Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 27  voturi pentru. 

Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 27  voturi pentru. 

Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 27  voturi pentru. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 27  voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei de evaluare finală a managementului, precum şi a 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi 
desfăşurarea evaluării finale a managementului la Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu și Biblioteca Judeţeană 
,,Christian Tell” Gorj; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

              Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică şi Direcţia juridică şi administraţie 

publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei Comisia pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil. 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi). 
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Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (28 voturi). 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

              Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică şi Direcţia juridică şi administraţie 

publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei Comisia pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil. 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (28 voturi). 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate valabil pentru perioada 2013-2016.  

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

              Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia urbanism. 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  pentru servicii publice şi IMM-uri- favorabil; 

Discuţii 

Domnul Drăghici Marin- SC ESENTIAL SRL- sunt probleme cu traseul Bălăneşti-Muşeteşti, s-au scos 4 staţii, nu vor 

ajunge copiii la şcoală. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- trebuia făcută intervenţia în perioada de vară, de ce nu s-a făcut. 

Domnul Drăghici Marin- da, s-a făcut. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- să vedem punctul de vedere al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj. 

Domnul Lăzărescu Valeriu- la Proiectul de hotărâre, noul Program de transport public judeţean de persoane pe 

traseele 073 Tg-Jiu-Bălăneşti- Muşeteşti şi 074 Tg-Jiu-Glodeni-Ohaba s-au făcut următoarele modificări: 

- având în vedere asfaltarea drumului Voiteşti Vale- Voiteşti Deal- Sârbeşti (4 km), se propune 

modificarea traseului Tg-Jiu-Muşeteşti pe acest drum pentru o legătură directă sat Voiteşti Deal şi Tg-

Jiu. 

- Se evită drumul neasfaltat Glodeni-Sârbeşti şi traseul se scurtează cu 4 km, fiind în favoarea 

locuitorilor din Sârbeşti şi Muşeteşti. 

Satul Glodeni care rămâne fără 3 curse Tg-Jiu-Muşeteşti are la dispoziţie 7 curse Tg-Jiu-Ohaba, la acre se solictă 

introducerea unei curse suplimentare cu plecare de la orele 14,00 din Tg-Jiu şi respectiv 15,00 din Ohaba. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- există şansa ca la viitoarea licitaţie,în caietul de sarcini, să prezentaţi situaţia. 

Aţi făcut o propunere, a fost respinsă contestaţia, propun aprobarea de către plen a propunerii făcute de serviciul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj. 

În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord cu propunerea făcută de serviciul de specialitate. 

Se prezintă art.I al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi). 

Se prezintă art.II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (28 

voturi). 
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Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (28 voturi). 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- înainte de a încheia şedinţa de astăzi, rog pe domnul prefect să spună câteva 

cuvinte. 

Domnul Teodorescu ion-Claudiu, prefect- în primul rând vă mulţumesc pentru activitatea depusă în această 

perioadă, mai ales că acum a început să ningă şi în judeţul Gorj. 

De aceea, în atenţie, drumurile comunale, judeţene şi naţionale, de luat legătura cu primăriile pentru luarea unor 

măsuri corespunzătoare. 

Acum avem cod galben de ninsori şi frig, în următoarele zile vor fi căderi de zăpadă, ger, să ţinem legătura cu cei 

din teritoriu, să putem interveni în timp util pentru rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. 

În rest , să ne ocupăm de toate problemele. 

Va fi încă o şedinţă viitoare în această lună, când vom discuta, poate, o nouă rectificare, numai să vină banii, deşi 

şi bugetul este aşa cum este. 

Vă mulţumesc! 

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

 

 

 

  PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
Ion Călinoiu                              Zoica Zamfirescu 
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