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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 13.12.2013, la lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Gorj la care participă: 
 
I. CONSILIERII JUDEŢENI: 

 
 CĂLINOIU ION 
        

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA  
AMZA ELENA  
BANŢA VICTOR 
CIUCHIATU CONSTANTIN 
DOBRIŢOIU ION 
DRĂGOI ALECU 
FILIP ROBERT DORIN  
GRECI COSMIN 
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
MANTA PANTELIMON 
MILOSTEANU GHEORGHE 
MITESCU GHEORGHE 
NANU PETRE 
NEAŢĂ GHEORGHE 
ORZAN GHEORGHE 
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 
POPA VALENTIN 
PORUMBEL GHEORGHE 
PUNGAN MARIAN CONSTANTIN 
RĂDULESCU PETRE 
RÂBU VASILE 
ŞARAPATIN ELVIRA 
VÎLCEANU DAN  

 
 Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29.11.2013 a fost aprobat tacit. 

Au absentat următorii consilieri judeţeni: FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN, CILIBIU NICOLAE, GRIVEI 
GHEORGHE; NOVAC GHEORGHE, NICHIFOR GHEORGHE; PAVEL NELU, VASILESCU MARIA şi VĂCAQRU ALIN-
VASILE. 

Participă, potrivit legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena– secretar al judeţului Gorj. 
 
II. INVITAŢI: 
 
Stricescu Daniela- director executiv; 
Giurgiulescu Ileana-Claudia- director executiv adjunct; 
Slivilescu Lidia- şef serviciu; 
Ungureanu Victoria- şef serviciu; 
Răus Daniel- arhitect şef cu atribuţii delegate; 
Cotrună Dumitru, director general, DGASPC Gorj; 
Hortopan Dumitru- director, Muzeul Judeţean Gorj Alexandru Ştefulescu; 
Grofu Despina- consilier mass-media; 
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Reprezentanţi ai mass-mediei locale 
 
 Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Teodorescu Ion-Claudiu, prefect. 
 

în conformitate cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr.741 din 10.12.2013, a fost 

convocat consiliul judeţean în şedinţă ordinară, în data de 13.12.2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013 ; 
2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului propriu general al judeţului Gorj la data de 10.12.2013 şi 

preliminată până la data de 31.12.2013; 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de amenajare a teritoriului a Judeţului Gorj.   

 
La punctual Diverse s-au ,mai propus următoarele proiecte de hotărâri: 
        

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al Concursului de management organizat pentru  
Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, a Planului de management declarat câştigător,precum și a 
duratei pentru care se va încheia contractul de management, în vederea numirii domnului Hortopan Dumitru 
în funcţia de manager.  

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinaţie în buge tul 
propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2013. 

             
     Supusă la vot , ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, inclusiv propunerile de la punctul Diverse. 

      
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte, precizează următoarele- şedinţa de astăzi este o şedinţă extzraordinarăcare a 

fost convocată avându-se în vederea propunerea Ministerului Finanţelor de aprobare a creşterii plafonului cheltuielilor de 
personal pentru a se putea plăti salariile la o parte din unităţile subordinate, cât şi la consiliile locale. 

La nivelul Consiliului Judeţean Gorj nu sunt probleme cu salariile, nici la Consiliul judeţean, nici la consiile locale 
sau unităţile subordinate. 

Cu data de 16.12.2013 se deschide linia de creditare şi plată, efectiv trebuia ţinută şedinţa, întrucât mai târziu nu 
aveam posibilitatea deschiderii finanţării, efectuării plăţilor. 

Şedinţa eextraordinară de astăzi nu putea fi convocată numai cu acest proiect de hotărâre, respectiv rectificarea 
bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013, ci pentru a uşura şedinţa ordinară din  data de 19.12.2013 s-au 
introdus 3  proiecte de hotărâri, ultimul proiect de hotărâre fiind repartizarea pe unităţi de cult a sumeiprevăzute cu 
această destinaţie în bugetul propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013, aici fiind vorba de adresa primită de la 
mitropolia Olteniei, cu sumele repartizate pe unităţi de cult. 

 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii 

externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
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 de sănătate şi asistenţă socială- favorabil; 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 

voturi pentru). 

100%20hcj%20rectificare%20si%20anexe%201-5.1.2.2.pdf
101%20executie%20buget.pdf
101%20executie%20buget.pdf
102%20actualizare%20PATJ.pdf
103%20rezultat%20final%20muzeul%20judetean.pdf
103%20rezultat%20final%20muzeul%20judetean.pdf
103%20rezultat%20final%20muzeul%20judetean.pdf
103%20rezultat%20final%20muzeul%20judetean.pdf
104%20sprjin%20culte.pdf
104%20sprjin%20culte.pdf
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Se prezintă art. 2, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 
(24 voturi pentru). 

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

Se prezintă art. 3, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 
(24 voturi pentru). 

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

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 
voturi pentru). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 
voturi pentru). 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 
voturi pentru). 

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 voturi pentru). 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului propriu general al judeţului Gorj la data de 10.12.2013 şi preliminată până 

la data de 31.12.2013; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii 

externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
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 

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

(24 voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 voturi pentru). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de amenajare a teritoriului a Judeţului Gorj. 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Arhitect şef. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriulu i- favorabil; 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 

voturi pentru). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 voturi pentru). 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al Concursului de management organizat pentru  Muzeul 
Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, a Planului de management declarat câştigător,precum și a duratei pentru care se 
va încheia contractul de management, în vederea numirii domnului Hortopan Dumitru în funcţia de manager.  

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii 

externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei  buget – finanţe- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil;; 
Se prezintă art. I, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

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

(24 voturi pentru). 
Se prezintă art.1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

(24 voturi pentru). 
Se prezintă art..2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 

voturi pentru). 
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 

voturi pentru). 
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 

voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (24 voturi pentru). 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinaţie în bugetul propriu 
general al judeţului Gorj pentru anul 2013. 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii 

externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
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, culte- favorabil;; 
Discuţii 
Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier judeţean- propun alocare sumei de 30 mii lei pentru Biserica Sfinţii 

Voievozi Mihail şi Gavril din Tg-Jiu, urmînd ca suma să fie luată de la : 
 

Biserica ”Sfântul Prorpoc Ilie” Parohia Sadu II  - Bumbeşti-Jiu- 10 mii lei 
Biserica ”Sfântul Mucenic Gheorghe”, satul Dolceşti- Săuleşti- 10 mii lei 
Biserica ”Sfânta Cuvioasă Paraschiva” din satul Celei- Tismana- 5 mii lei 
Mănăstirea Dealu Mare- Borăscu- 5 mii lei 
Total- 30 mii lei 
Se supune la vot acest amendament. 
În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate. 
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţeaqn- legat de modul cum au fost repartizate sumele pe fiecare locaş de 

cult în parte, pentru ce se dau bani pentru Biserica de la Celei, dar pentru cea de la Dolceşti_ 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- pentru Celei se dau bani pentru pictură, iar la Doceşti pentru achitarea unor 

datorii. 
Priorităţile noastre sunt altele decât ale PDL-ului. Noi nu procedăm ca PDL care a făcut datorii. 
Treaba aceasta a fost discutată şi la Mitropolia Olteniei. 
Şi lucrările la pictură sunt foarte importante, cum de altfel şi cele care se află în diferite stadii de execuţie. 
Trebuiau făcute unele lucrări la unităţile de cult, pentru a nu se degrada. 
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţeaqn- eu nu cred că în Consiliul Judeţean trebuie să vorbim despre faptul 

că eu sunt la PDL, iar dumneavoastră la PSD. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- aţi nenorocit ţara. Nu vedeţi că noi acum plătim oalele sparte de 

dumneavoastră. 
Domnule Vîlceanu, vă apreciez că faceţi politică, dar să fiţi  mai obiectiv.Dacă nu se plăteau arieratele de către 

Guvernul Ponta primăriilor din judeţ, multe puteau fi închise acum, la această oră. 
Dacă Guvernul USL nu plătea datoriile istorice, multe primării aveau deja lacătul pe ele. 
Haideţi să nu amai facem prostiile de altă dată. 
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Aţi lucrat cum aţi lucrat şi acum veniţi să ne daţi sugestii. 
Ce se întâmpla dacă nu se plăteau arieratele mai ales că au fost plătite penalităţi şi de 10 ori mai mari.  
Totul trebuie analizat în mod obiectiv. 
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţeaqn- problema este cum au fost repartizate aceste sume pe unităţi de cult. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- încheiem acest punct al ordinii de zi şi supun aprobări 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 3 

voturi împotrivă (consilierii judeţeni PDL) 
Se prezintă art..2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 21 voturi pentru şi 3 

voturi împotrivă (consilierii judeţeni PDL) 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 21 voturi pentru şi 3 voturi 

împotrivă (consilierii judeţeni PDL) 
 
 
 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 
 

 
 PREŞEDINTE, 
  Ion Călinoiu                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirecu  
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