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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 21.01.2011 la lucrările şedinţei ordinare 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. DIACONESCU PUIU 
11. DRĂGOI ALECU 
12. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 
13. GÂRJOABĂ CORNELIU 
14. GRIVEI GHEORGHE 
15. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
16. MAREŞ DUMITRU 
17. MIHAI CONSTANTIN 
18. MILOSTEANU GHEORGHE 
19. MITESCU GHEORGHE 
20. NEAŢĂ GHEORGHE 
21. ORZAN GHEORGHE 
22. PAVEL NELU 
23. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 
24. POPA VALENTIN 
25. POPESCU CORNELIU 
26. RĂDUCU ION 
27. RETEZEANU CONSTANTIN 
28. ŞARAPATIN ELVIRA 
29. TEODORESCU ION CLAUDIU 
30. TROTEA TIBERU 
31. VULPE ION 
A lipsit domnul consilier judeţean MANŢOG IONEL. 
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Participă potrivit legii, doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.  
 

Invitaţi: 
 

Stricesu Daniela- director executiv,  Direcţia Tehnico- Economică; 
Bajmatără Cosmin- director executiv adjunct, Direcţia Tehnico- Economică; 
Marcău Costel- director executiv, Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală şi 
Transport Public Judeţean; 
Florescu Liliana Maria - şef serviciu; 
Cimpoieru Cornel- şef serviciu; 
Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 
Andriţoiu Adina- consilier, compartiment Comunicare; 
Alexandru (Doru) Şerban- propus pentru titlul GORJEANUL ANULUI; 
Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
 
Procesul-verbal al şedinţei ordinare din 23.12.2010 a fost aprobat tacit. 

 
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion 

Călinoiu, preşedinte, care precizează că, în conformitate cu Dispoziţia nr.19/ 12.01.2011, 
a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. 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, pentru proiecte de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru anul 2011; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Gorj nr.1165 din 29.12.2010 pentru majorarea bugetului propriu 
general al judeţului Gorj pe anul 2010 cu suma de 330 mii lei reprezentând sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 
alocată prin H.G. nr.1379/ 28.12.2010 şi H.G. nr.1383/ 28.12.2010; 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ,,GORJEANUL ANULUI”; 
4. Diverse 
 

Se supune la vot ordinea de zi. 
În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate.  
Se propune începerea şedinţei cu punctul 3 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ,,GORJEANUL ANULUI”; 

În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate  
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre;  
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică 

Locală şi Transport Public Judeţean;   
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică 

locală- favorabil ; 

2%20repartizare%20cota%2020.pdf
2%20repartizare%20cota%2020.pdf
2%20repartizare%20cota%2020.pdf
2%20repartizare%20cota%2020.pdf
3%20validare%20dispozitie%20nr.1165%20din%2029.12.2010.pdf
3%20validare%20dispozitie%20nr.1165%20din%2029.12.2010.pdf
3%20validare%20dispozitie%20nr.1165%20din%2029.12.2010.pdf
3%20validare%20dispozitie%20nr.1165%20din%2029.12.2010.pdf
3%20validare%20dispozitie%20nr.1165%20din%2029.12.2010.pdf
1%20gorjeanul%20anului.pdf
http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp
http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp


 3 

 
Discuţii 

Domnul Gârbaciu Viorel- director Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu- este un moment 
de bucurie şi nu pot să fiu decât alături de propunerea făcută de Asociaţia Autorilor de 
Carte Documentară şi Ştiinţifică Gorj pentru nominalizarea domnului Alexandru (Doru) 
Şerban de a i se acorda titlul GORJEANUL ANULUI. 

Sunt de acord să i se acorde acest titlu ţinând seama de vasta activitate desfăşurată 
în domeniul cercetării tradiţiei, obiceiurilor, civilizaţiei din judeţul Gorj, din ţara lui 
Brâncuşi, autor al unui impresionant număr de cărţi ( 44 la număr), în special legate de 
cercetare, literatură originală, umoristică, proză. 

Lucrările sale de cercetare poartă o inspiraţie tematică despre civilizaţia românilor, 
calendarul datinilor şi tradiţiilor. 

La nivelul judeţului Gorj, Alexandru (Doru) Şerban poate da toate informaţiile 
solicitate la nivel de mass-media. 

Alături de activitatea de cercetare, domnul Alexandru (Doru) Şerban face parte din 
Asociaţia Umoriştilor Gorjeni, este membru al Societăţii Scriitorilor Olteni, membru al 
Uniunii Ziariştilor Profesionişti, preşedinte al Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor Gorjeni 
de Carte Documentară, preşedinte al Grupului de Meditaţie. 

Pentru întreaga sa activitate în domeniul cultural şi de promovare a intereselor 
judeţului Gorj, consider ca bine-venită propunerea de acordare a titlului GORJEANUL 
ANULUI domnului ALEXANDRU (DORU) ŞERBAN. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- din prezentarea făcută de către domnul Gârbaciu 
Viorel a rezultat activitatea depusă, iar Comisia consultativă de specialitate a fost de 
acord cu nominalizarea domnului Alexandru Şerban pentru titlul GORJEANUL ANULUI. 

Domnul Barbulea Valerică, consilier judeţean- consider că propunerea făcută de 
către Asociaţia Autorilor de Carte Documentară şi Ştiinţifică Gorj privind nominalizarea 
domnului Alexandru (Doru) Şerban pentru titlul GORJEANUL ANULUI este benefică şi sunt 
de acord pentru a se acorda acest titlu dânsului pentru laborioasa activitate desfăşurată. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (32 voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

acord în unanimitate (32 voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (32 

voturi).  
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- permiteţi-mi să înaintez diploma, trofeul şi 

premiul privind titlul GORJEANUL ANULUI. 
Despre activitatea desfăşurată de către domnul Alexandru (Doru) Şerban, domnul 

Gârbaciu Viorel a scos în evidenţă acest lucru, activitatea dânsului fiind destul de vastă. 
Domnul ALEXANDRU (DORU) ŞERBAN-  
Domnule Preşedinte, doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni 
Este o mare onoare pentru mine să fiu distins cu titlul GORJEANUL ANULUI, titlu pe 

care îl asimilez cu cel de cetăţean de onoare al unei localităţi, acum al judeţului Gorj. 
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Activitatea mea de peste 40 de ani a fost pusă în slujba umanităţii prin tot ceea ce 

am scris şi am publicat, e vorba de un număr de 44 cărţi, majoritatea cu conţinut 
documentar. 

Prin aceste cărţi am continuat documentarea, am reuşit să aduc personalităţi şi 
aspecte din judeţ, care probabil s-ar fi pierdut odată cu trecerea noastră. 

În cuvântul său. Domnul Gârbaciu Viorel a prezentat multe din preocupările mele 
culturale şi sunt hotărât să continui această activitate. 

Prin activitatea organizatorică şi prin implicarea în teritoriu, mă consider ca făcând 
parte din oamenii care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea culturii în judeţul Gorj. 

Sunt mulţi gorjeni care meritau acest titlu, însă Dumnezeu a vrut să fiu răsplătit eu. 
Mulţumesc celor care au făcut această propunere, domnului preşedinte al 

Consiliului Judeţean Gorj care a dat curs propunerii, Comisiei consultative de specialitate 
care a dat aviz favorabil, cât şi dumneavoastră. 

Vă mulţumesc încă o dată pentru acordarea titlului GORJEANUL ANULUI şi îmi cer 
scuze că nu am acum o carte, întrucât cărţile mele au fost foarte căutate, tirajele 
epuizate, dar în luna martie 2011 voi veni cu o carte pe care o voi înmâna cu autograf 
consilierilor judeţeni. 

În încheiere, domnul Alexandru Şerban recită versuri dintr-o poezie personală, 
mulţumeşte din nou tuturor şi se angajează să îşi continue activitatea.  

Se trece la punctul 1 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, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru anul 2011; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei Tehnico-Economice şi Direcţiei 
Juridice, 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 27 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (GRIVEI 
GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MITESCU GHEORGHE, GÂRJOABĂ CORNELIU) şi 1 abţinere 
(BĂLAN VASILE). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de  
acord a fost de acord cu 27 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ 
DUMITRU. MITESCU GHEORGHE, GÂRJOABĂ CORNELIU) şi 1 abţinere (BĂLAN VASILE). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată a fost de acord cu 27  
voturi pentru, 4 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU. MITESCU 
GHEORGHE, GÂRJOABĂ CORNELIU) şi 1 abţinere (BĂLAN VASILE). 
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj 

nr.1165 din 29.12.2010 pentru majorarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2010 cu 
suma de 330 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, alocată prin H.G. nr.1379/ 28.12.2010 şi H.G. nr.1383/ 28.12.2010; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei Tehnico-Economice şi Direcţiei 
Juridice, 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 cu 24 voturi pentru şi 8 abţineri. 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de 

acord cu 24 voturi pentru şi 8 abţineri. 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru şi 8 

abţineri.     

 
 

 
 

 

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

 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

  Ion Călinoiu                                Zoica Zamfirescu 
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