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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 13.01.2012 la lucrările şedinţei extraordinare 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. DRĂGOI ALECU 
11. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 
12. GÂRJOABĂ CORNELIU 
13. GRIVEI GHEORGHE 
14. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
15. MANŢOG IONEL 
16. MAREŞ DUMITRU 
17. MILOSTEANU GHEORGHE 
18. MITESCU GHEORGHE. 
19. MOŢA IUSTIN 
20. ORZAN GHEORGHE 
21. PAVEL NELU 
22. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 
23. POPA VALENTIN 
24. POPESCU CORNELIU 
25. RĂDUCU ION 
26. ŞARAPATIN ELVIRA 
27. TEODORESCU ION CLAUDIU 
28. TROTEA TIBERU 
29.  VULPE ION. 
 
Au  absentat consilierii judeţeni DIACONESCU PUIU, RETEZEANU CONSTANTIN şi MIHAI CONSTANTIN. 
 
Participă potrivit legii, doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.  
Participă din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul Văcaru vasile- şef serviciu. 

Invitaţi: 
 

Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia Tehnico- Economică; 
Bajmatără Cosmin- director executiv adjunct, Direcţia Tehnico- Economică; 
Cimpoieru Cornel- şef Serviciu drumuri; 
Florescu Maria LIliana- şef serviciu; 
Priporeanu Valentin- şef serviciu DADR Gorj 
Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 
Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
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Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte, care 

precizează că, în conformitate cu Dispoziţia nr.37/2012, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, cu 
următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj, înregistrată la data 
de 31.12.2011; 

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 
dezvoltare înregistrat în anul 2011; 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume şi cote 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru anul 2012; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2012, la nivelul  
judeţului Gorj. 

 
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, înregistrată la data 

de 31.12.2011; 
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 art.1, lit.a al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi). 
Se prezintă art.1, lit.b al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi). 
Se prezintă art.2, lit.a al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi). 
Se prezintă art.2, lit.b al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi). 
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare înregistrat în anul 2011; 
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 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 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 (30 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume şi cote 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte 
de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru anul 2012; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
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             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 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 proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 21 voturi pentru şi 9 

voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ 
DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 21 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ 
DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 21 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ 
DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 21 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ 
DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.4, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 21 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, 
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.4, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 21 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, 
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă (BĂLAN 
VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, MITESCU 
GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2012, la nivelul  

judeţului Gorj. 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

             Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de 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 industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului– 

favorabil. 
Discuţii 
În comisiile de specialitate juridică, buget şi agricultură sau propus 2 amendamente, în sensul ca preţul la grâu 

şi respectiv porumb să fie de 0,70 lei/kg. 
Se supun la vot amendamentele. 
În urma votului, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate (30 voturi pentru). 
Domnul Barbulea Valerică, consilier judeţean- propune diminuarea preţului la mere, de la 2,38 lei/kg la 1,80 

lei/kg. 
Supus la vot amendamentul, au fost doar 11 voturi pentru, deci preţul la mere rămâne 2,38 lei/kg. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1 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 (30 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

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

PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
  Ion Călinoiu                                     Zoica Zamfirescu 
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