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 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi, 16.11.2012 la lucrările şedinţei ordinare 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 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MITESCU GHEORGHE 

MOCIOI NICULINA 

NANU PETRE 

NEAŢĂ GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

NOVAC GHEORGHE   

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PORUMBEL GHEORGHE 

POPA VALENTIN 

RĂDULESCU PETRE 

RÂBU VASILE 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VASILESCU MARIA 

VĂCARU ALIN VASILE 

 

Au absentat consilierii judeţeni MANTA PANTELIMON, PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ şi VÎLCEANU DAN. 

 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26.10.2012 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; 

Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 260/2012, ordinea de zi a 

şedinţei ordinare este următoarea: 

 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, pentru achitarea arieratelor. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Tg-

Jiu. 

4. Diverse 

La punctul Diverse se propune Proiectul 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 Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

Supusă la vot ordinea de zi, a fost aprobată în unanimitate. 

 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru  
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, pentru achitarea arieratelor. 
              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.  

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. 

               Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- pe Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.61 din 27.10.2012 sunt acoperite în 

totalitate toate solicitările unităţilor administrativ-teritoriale. 

               S-a făcut repartizarea sumelor potrivit solicitărilor, toate sumele fiind repartizate în mod obiectiv. 

               În perioada imediat următoare, întrucât sunt probleme legate de asigurarea salariilor la unităţile administrativ-

teritoriale locale se va face o inventariere şi se va înainta o solicitare primului-ministru. 

               Ne vom aştepta din nou la o gură de aer pentru rezolvarea problemei cu salariile. 

               S-au facturat şi ultimele restanţe la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi se încearcă obţinerea unei noi 

rectificări, încât lucrările la unele obiective să fie continuate în anul viitor.  

              Să fie cât mai puţine arierate din anul 2012 în anul 2013.  

Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 5 

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

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 5 

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

Se prezintă art.3 al Hotărârii, cu amendamentul să fie inclusă şi comuna Runcu. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord cu 25 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, 

DOBRIŢOIU ION, MITESCU GHEORGHE) 

62%20arierate.pdf
62%20arierate.pdf
63%20rectificare%20buget.pdf
64%20modificare%20stat%20fctt%20doina%20gj.pdf
64%20modificare%20stat%20fctt%20doina%20gj.pdf
65%20constituire%20comisie%20evaluare%20management.pdf
65%20constituire%20comisie%20evaluare%20management.pdf
65%20constituire%20comisie%20evaluare%20management.pdf
65%20constituire%20comisie%20evaluare%20management.pdf


 3 

Se prezintă art. 4,  alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi 

pentru şi 5 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, DOBRIŢOIU ION, MITESCU GHEORGHE) 

Se prezintă art. 4, alin. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 25 voturi 

pentru şi 5 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, DOBRIŢOIU ION, MITESCU GHEORGHE) 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă (GRIVEI 

GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, DOBRIŢOIU ION, MITESCU GHEORGHE) 

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, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 29  voturi 

pentru. 

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

(30 voturi).. 

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

(30 voturi).. 

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

(30 voturi).. 

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

(30 voturi).. 

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 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Se prezintă art.6 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 pentru modificarea statului de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Tg-
Jiu. 

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 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 (30 

voturi). 

Se prezintă art.2 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). 
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Se trece la punctul 4 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 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj şi Ansamblul 
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu. 

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 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 (30 

voturi). 

Se prezintă art.2 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). 

Se prezintă art.4 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). 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- în această perioadă suntem ocupaţi cu alegerile parlamentare din data de 9 

decembrie 2012. 

Avem şi noi colegi în această competiţie, le dorim succes şi cu toţii dorim să fie o campanie bună, eficientă, iar cei 

care vor câştiga în alegeri să reprezinte societatea românească la cel mai înalt nivel. 

Vă doresc toate cele bune!  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
  Ion Călinoiu                                   Zoica Zamfiresc 
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