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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ           
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 16.01.2014, la lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Gorj la care participă: 
 
I. Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj- domnul Ion Călinoiu. 
 
II. CONSILIERII JUDEŢENI:  
       
CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA  
FLORESCU CIPRIAN ADRIAN  
AMZA ELENA  
BANŢA VICTOR 
CILIBIU NICOLAE 
CIUCHIATU CONSTANTIN 
DOBRIŢOIU ION 
DRĂGOI ALECU 
FILIP ROBERT-DORIN  
GRECI COSMIN 
GRIVEI GHEORGHE 
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
MILOSTEANU GHEORGHE 
MITESCU GHEORGHE 
NANU PETRE 
NEAŢĂ GHEORGHE 
NICHIFOR GHERGHE  
NOVAC GHEORGHE 
ORZAN GHEORGHE 
PAVEL NELU  
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 
POPA VALENTIN 
PORUMBEL GHEORGHE 
PUNGAN MARIAN CONSTANTIN 
RĂDULESCU PETRE 
RÂBU VASILE 
ŞARAPATIN ELVIRA 
VASILESCU MARIA  
VĂCARU ALIN VASILE  
VÎLCEANU DAN  

 
Şedinţa este condusă de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, domnul Ion Călinoiu. 

A lipsit domnul MANTA PANTELIMON, consilier judeţean. 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 19.12.2013 a fost aprobat tacit. 

Participă, potrivit legii, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena– secretar al judeţului Gorj. 

Din partea Instituţiei Prefectului- Judeţul Gorj participă domnul Teodorescu Ion-Claudiu, Prefectul Judeţului Gorj. 
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III. INVITAŢI: 
 
Stricescu Daniela- director executiv; 
Giurgiulescu Ileana-Claudia- director executiv adjunct; 
Ungureanu Victoria- şef serviciu; 
Bajmatără George-Cosmin- director executiv adjunct; 
Marcău Costel- director executiv; 
Florescu Maria Liliana- şef serviciu;, 
Grofu Despina- consilier mass-media; 
Reprezentanţi ai mass-media locale 

 
Pentru lucrările şedinţei s-au desemnat următorii consilieri judeţeni: RÂBU VASILE, ORZAN GHEORGHE şi 

GRIVEI GHEORGHE, care au fost votaţi în unanimitate. 
 
În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr.32 din 10.01.2014, a fost 

convocat Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, în data de 16.01.2014, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 756/23.12.2013, 
emisă în temeiul art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare 
înregistrat în anul 2013; 

3. Proiect de hotărâre  privind repartizarea excedentului anual al bugetului local, parte componentă a bugetului 
propriu al Judeţului Gorj,  înregistrat la data de 31.12.2013; 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj  înregistrată la data de 
31.12.2013; 

5. Proiect de hotărâre   privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate 
din TVA şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014 şi 
estimările pentru anii 2015, 2016 şi 2017, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 
funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programe lor de 
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

6. Diverse. 
   
La punctul Diverse, s-au mai propus următoarele: 
 

 Rectificare la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr.106/ 19.12.2013 privind aprobarea preţurilor medii ale 
produselor agricole pentru anul 2014, la nivelul judeţului Gorj, adoptată în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2013. 

 Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Judeţului Gorj, cu titlu gratuit, a unor active 
evidenţiate în patrimoniul SC UZINA MECANICĂ SADU SA, filială a Companiei Naţionale ROMARM SA, supuse 
procedurii fiscale de dare în plată către stat prin Ministerul Finanţelor Publice, în scopul constituirii unui parc 
industrial. 
 
Supusă la vot , ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, inclusiv propunerile de la punctul Diverse ( 31 voturi 

pentru). 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 756/23.12.2013, 

emisă în temeiul art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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; 

1%20validare%20disp%20nr%20756%20din%202013.pdf
1%20validare%20disp%20nr%20756%20din%202013.pdf
1%20validare%20disp%20nr%20756%20din%202013.pdf
2%20acoperire%20definitiva%20deficit.pdf
2%20acoperire%20definitiva%20deficit.pdf
3%20repartizare%20excedent%20inreg%20la%2031.12.2013.pdf
3%20repartizare%20excedent%20inreg%20la%2031.12.2013.pdf
4%20executie%20buget%20la%2031.12.2013.pdf
4%20executie%20buget%20la%2031.12.2013.pdf
5%20repartizare%20cota%2020%25.pdf
5%20repartizare%20cota%2020%25.pdf
5%20repartizare%20cota%2020%25.pdf
5%20repartizare%20cota%2020%25.pdf
5%20repartizare%20cota%2020%25.pdf
rectificare%20hcj%20nr%20106%20din%202013.pdf
rectificare%20hcj%20nr%20106%20din%202013.pdf
rectificare%20hcj%20nr%20106%20din%202013.pdf
6%20UM%20SADU.pdf
6%20UM%20SADU.pdf
6%20UM%20SADU.pdf
6%20UM%20SADU.pdf
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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 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

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

voturi pentru). 
Se prezintă art. 2 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 (31 voturi pentru). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre  privind repartizarea excedentului anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al 
Judeţului Gorj,  înregistrat 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 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 2 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 (31 voturi pentru). 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj  înregistrată 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului- 

favorabil; 
Se prezintă Raportul  de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială- favorabil; 
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Se prezintă art. 1, lit. a) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 
(31 voturi pentru). 

Se prezintă art. 1, lit. b) 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 (31 voturi pentru). 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre   privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA 
şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014 şi estimările pentru ani i 
2015, 2016 şi 2017, 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. 
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 prognoze, dezvoltare şi cooperare regională- favorabil; 
Discuţii 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- sumele prevăzute pentru unităţile administrativ-teritoriale sunt pentru achitarea 

arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare sau de capital, în ordine cronologică a vechimii arieratelor, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 

Criteriile de repartizare au fost dezbătute în mod obiectiv, făcându-se o analiză temeinică la întâlnirea cu primarii 
şi contabilii şefi de la localităţi, cât şi cu unităţile deconcentrate, când s-au luat în calcul şi celelalte surse de finanţare, ce 
sunt obligatorii pentru fiecare localitate. 

De fapt, fiecare comisie de specialitate a luat în dezbatere acest proiect de hotărâre şi suntem în posesia 
rapoartelor de avizare ale comisiilor. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- domnule preşedinte, domnilor colegi, discutăm acum această 
problemă, încât primăriile să depăşească un an destul de greu, care de puţin timp s-a încheiat. 

Fiecare dintre noi avem o răspundere în faţa oamenilor care ne-au votat, acestora trebuie să le dăm o explicaţie 
legată de repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA şi cotele defalcate 
din impozitul pe venit., pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014, fiind logic să dăm această explicaţie. 

La comisia de specialitate la care am participat am pus câteva întrebări şi e logic acest lucru. 
S-a răspuns aşa şi aşa. A rezultat că nu există o prioritizare a criteriilor de repartizare a sumelor pe unităţi 

administrativ-teritoriale. 
Nu vreau să discut aspectul politic, dar un exemplu de notorietate este comuna Bolboşi, care a acumulat datorii 

în trecut într-un mod pe care nu pot să-l explic, primarul încercând să achite din acestea. 
Această localitate are nevoie de o sumă pentru achitarea arieratelor, încât cetăţenii să simtă că lucrurile merg 

bine. 
În concluzie, fac un apel, să încercăm, în situaţiile în care vom da anumite explicaţii, să ştim ce spunem, să 

existe o prioritizare a criteriilor aşa cum se cere. 
Comuna Bolboşi a acumulat datorii şi este cu conturile blocate. Nu poate începe proiecte noi pentru că are 

arierate. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- fiecare localitate din judeţul Gorj trebuie să aibă condiţii de dezvoltare în mod 

echilibrat, în ceea ce înseamnă strategia de dezvoltare a judeţului. 
În funcţie de această situaţie, permanent în centrul analizelor noastre, a stat acest lucru. 
Totuşi, ne confruntăm şi cu excepţii, având în vedere comparaţiile dintre o localitate şi alta. 
În privinţa arieratelor, şanse de dezvoltare pentru fiecare localitate, să ţinem seama de celelalte proiecte ale 

localităţilor, de lucrările ce le au de realizat. 
Aşa cum am precizat, să acordăm fiecărei localităţi şansa realizării lucrărilor. 
Sunt unele localităţi ca Bustuchin, Polovragi, Baia de Fier, care au primit sume mai mari, dar la comuna Bolboşi 

arieratele s-au lichidat aproape în totalitate. 
Comuna Bolboşi nu a fost niciodată vitregită, de nici un fel. 
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Sigur că de fiecare dată s-a lucrat corect. Noi nu am făcut altceva decât să repartizăm în mod judicios sumele, 
cu minimă eroare în repartizarea acestor fonduri. 

Îmi asum această analiză, cunosc realitatea din fiecare comună şi de aceea cred că sumele sunt în deplină 
conformitate cu ceea ce trebuie să facem la nivelul judeţului Gorj, pentru a pune în valoare potenţialul economic. 

Nu am făcut nici un fel de discriminare, fiecare colţ din comună are sursă, numai că ea trebuie pusă în valoare, 
să obţinem fonduri potrivite nevoilor localităţii. 

Vom avea în vedere toate proiectele care există la nivelul fiecărei localităţi, 
Eu apreciez intervenţiile politice ca fiind binevenite, însă corectitudinea sumelor repartizate nu poate fi pusă la 

îndoială de nimeni, cu toţii dorim să lucrăm în interesul judeţului. 
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- am spus care este situaţia la localitatea Bolboşi, dar nu se găseşte 

măcar suma de 100 000 lei pentru această comună? Măcar pentru comuna Bolboşi să găsim această sumă. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- supunem aprobării consiliului judeţean propunerea făcută. 
Localităţile Bolboşi, Slivileşti şi Borăscu au 5 miliarde lei , veniţi cu o propunere concretă şi o supunem la vot. 
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- Municipiul Motru are posibilităţi mult mai mari, are compania minieră, 

nu are proiecte în derulare, putem lua suma de 100 000 lei de la Motru pentru a fi dată la comuna Bolboşi, aceasta este 
propunerea. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- localitatea Motru nu are arierate, dar are în curs de derulare staţia de epurare 
a apei, pe Programul de Mediu. 

S-au început lucrările la această staţie de epurare, nu au fost finalizate, întrucât nu s-a achitat suma de 30 
miliarde lei. 

Municipiul Motru a făcut demersuri la Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru un împrumut, care nu s-a 
realizat, acum proiectul intră în degradare. 

Permanent avem în vedere aceste probleme, în cursul zilei de ieri a fost întâlnirea cu SC Aparegio SA. Trebuie 
asigurată prima tranşă de 9 miliarde lei pentru Motru. 

În analiza cu primarii localităţilor s-a căzut de acord să sprijinim şi Municipiul Motru. 
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- să dăm 1 miliard lei pentru comuna Bolboşi, suma urmând să fie luată 

de la Motru. 
Se supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre în forma prezentată; amendamentul formulat este respins cu 

25 de voturi. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă ( consilierii judeţeni PD-L: Dobriţoiu Ion, Cilibiu Nicolae, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac 
Gheorghe şi Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă ( consilierii judeţeni PD-L: Dobriţoiu Ion, Cilibiu Nicolae, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac 
Gheorghe şi Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă ( consilierii judeţeni PD-L: Dobriţoiu Ion, Cilibiu Nicolae, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac 
Gheorghe şi Vîlceanu Dan ). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă ( consilierii judeţeni PD-L: Dobriţoiu Ion, Cilibiu Nicolae, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac 
Gheorghe şi Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă ( consilierii judeţeni PD-L). 

Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă ( consilierii judeţeni PD-L: Dobriţoiu Ion, Cilibiu Nicolae, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac 
Gheorghe şi Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă ( consilierii judeţeni PD-L: Dobriţoiu Ion, Cilibiu Nicolae, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac 
Gheorghe şi Vîlceanu Dan). 
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Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă ( consilierii judeţeni PD-L: Dobriţoiu Ion, Cilibiu Nicolae, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac 
Gheorghe şi Vîlceanu Dan ). 

Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă ( consilierii judeţeni PD-L: Dobriţoiu Ion, Cilibiu Nicolae, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac 
Gheorghe şi Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 10, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi 
pentru şi 6 voturi împotrivă ( consilierii judeţeni PD-L). 

Se prezintă art. 10, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi 
pentru şi 6 voturi împotrivă ( consilierii judeţeni PD-L: Dobriţoiu Ion, Cilibiu Nicolae, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, 
Novac Gheorghe şi Vîlceanu Dan ). 

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă ( consilierii judeţeni PD-L: Dobriţoiu Ion, Cilibiu Nicolae, 
Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe şi Vîlceanu Dan ). 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- sumele pe care le-am aprobat în şedinţa consiliului judeţean să fie transmise 
astăzi în teritoriu, pentru a se putea lucra. 

În privinţa arieratelor, nu e vorba de 23 de localităţi, ci de 21 de localităţi, să se modifice în raport. 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. 

Rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.106/ 19.12.2013 privind aprobarea preţurilor medii ale produselor 
agricole pentru anul 2014, la nivelul judeţului Gorj, adoptată în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013. 

La Anexa nr. 2 “Preţul mediu al masei verzi propus pentru anul 2014, la nivelul judeţului Gorj”, coloana 3 – UM, 
în loc de “lei/hectar” se va citi “lei/kg masă verde”. 

Se prezintă şi motivarea care stă la baza elaborării notei de rectificare. 
În urma supunerii la vot, Consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru). 
Se trece la ultimul punct alordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Judeţului Gorj, cu titlu gratuit, a unor active evidenţiate în 
patrimoniul SC UZINA MECANICĂ SADU SA, filială a Companiei Naţionale ROMARM SA, supuse procedurii fiscale de 
dare în plată către stat prin Ministerul Finanţelor Publice, în scopul constituirii unui parc industrial. 

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 servicii publice şi IMM-uri- favorabil; 
Se prezintă art. 1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

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

(31 voturi pentru). 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

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

voturi pentru). 
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

voturi pentru). 
Se prezintă art. 5 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 (31 voturi pentru). 

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

                  Ion Călinoiu                               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
FP-07-02 versiunea 1  



 7 

 


