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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 21.09.2009, la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
Judeţean, la care participă: 

 
CONSILIERII JUDEŢENI: 
 

CĂLINOIU ION 
 

1. ANGHELOIU RADU ADRIAN 
2. BARBULEA VALERICĂ 
3. BOLDOR-FLITAN CORNELIU 
4. COJOCARU ELENA 
5. CRĂCIUNESCU ION 
6. DASCĂLU DUMITRU 
7. DIACONESCU PUIU 
8. DRĂGOI ALECU 
9. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 
10. GLOMNICU ALEXANDRU 
11. GRIVEI GHEORGHE 
12. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
13. MANŢOG IONEL 
14. MAREŞ DUMITRU 
15. MILOSTEANU GHEORGHE 
16. MITESCU GHEORGHE 
17. NEAŢĂ GHEORGHE 
18. ORZAN GHEORGHE 
19. PAVEL NELU 
20. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 
21. POPA VALENTIN 
22. POPESCU CORNELIU 
23. RĂDUCU ION 
24. RÂBU VASILE 
25. RETEZEANU CONSTANTIN 
26. ŞARAPATIN ELVIRA 
27. TEODORESCU ION CLAUDIU 
28. TROTEA TIBERU 
29. VULPE ION 
 
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: BĂLAN VASILE, BĂLOI TUDOR şi MĂLĂESCU 
ION. 
 
 

Participă potrivit legii, Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj. 
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Invitaţi: 
 

1. Stricescu Daniela- director, Directia tehnico-economică; 
2. Bajmatără Cosmin- director adjunct, Directia tehnico-economică; 
3. Grofu Despina- consilier superior, compartiment Mass-media 
4. Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 
 

Din partea Instituţiei Prefectului participă Florescu Ion, prefect. 
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul  

Ion Călinoiu, preşedinte, care precizează că în conformitate cu Dispoziţia nr.448 
/2009 a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, cu următoarea ordine 
de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrative-teritoriale 
a cotei de 20% din sumele defalcate din  taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru anii 2010-2013 pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală; 
 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Gorj pe anul 2009; 

 
Preşedintele Ion Călinoiu face precizarea că a fost necesară convocarea 

consiliului judeţean în şedinţă ordinară, întrucât hotărârile ce urmează a fi adoptate 
trebuie depuse în data de 22.09.2009 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj. 

Se întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi. Nefiind, se 
trece la primul punct de pe ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrative-teritoriale a 
cotei de 20% din sumele defalcate din  taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat pentru anii 2010-2013 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 al Direcţiei tehnico-economice, 

Direcţiei cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţiei juridice şi 
administraţie publică locală.  

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi 

cooperare regională– 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 cu 30 voturi pentru. 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 

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

fost de acord în unanimitate cu 30 voturi pentru. 

adoptare%20sep%20ord%2009/Repartizare%20sume%20pentru%20%20infrastructura%20locala%20pe%202010%20si%20estimari%202011-2013.pdf
adoptare%20sep%20ord%2009/Repartizare%20sume%20pentru%20%20infrastructura%20locala%20pe%202010%20si%20estimari%202011-2013.pdf
adoptare%20sep%20ord%2009/Repartizare%20sume%20pentru%20%20infrastructura%20locala%20pe%202010%20si%20estimari%202011-2013.pdf
adoptare%20sep%20ord%2009/Repartizare%20sume%20pentru%20%20infrastructura%20locala%20pe%202010%20si%20estimari%202011-2013.pdf
adoptare%20sep%20ord%2009/Repartizare%20sume%20pentru%20%20infrastructura%20locala%20pe%202010%20si%20estimari%202011-2013.pdf
adoptare%20sep%20ord%2009/Repartizare%20sume%20pentru%20%20infrastructura%20locala%20pe%202010%20si%20estimari%202011-2013.pdf
adoptare%20sep%20ord%2009/Repartizare%20Fond%20Rezerva.pdf
adoptare%20sep%20ord%2009/Repartizare%20Fond%20Rezerva.pdf
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Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 30 voturi pentru. 

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

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 
30 voturi pentru.  

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Gorj pe anul 2009; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice şi 

Direcţiei juridice şi administraţie publică locală.  
Discuţii 

Domnul Păsărin Ovidiu Dragoş, consilier judeţean- legat de această problemă, 
să se efectueze un audit în vederea prezentării unei informări cu situaţia veniturilor  şi 
cheltuielilor la nivelul bugetului propriu.  

Să se analizeze în mod deosebit cheltuielile de la buget care se fac pentru 
asigurarea plăţii salariilor la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj şi să se prezinte propuneri de soluţionare a acestei situaţii. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- se va prezenta această informare dacă se 
cere, o analiză şi măsurile ce se impun. Noi aprobăm anual organigrama şi statul de 
funcţii. Sunt lucruri pe care le avem în vedere pentru încadrarea în cheltuielile 
materiale şi de personal. 

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 cu 30 voturi pentru. 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 

fost de acord în unanimitate cu 30 voturi pentru. 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 

30 voturi pentru  
 Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- luna viitoare avem evenimentul aniversării a 
145 ani de la atestarea Consiliului Judeţean, anume sărbătorim zilele Consiliului 
Judeţean Gorj.  

Noi am votat printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean ca, cheltuielile în sumă 
de 5 milioane lei vechi să fie suportate de către consilierii judeţeni. Dacă sunteţi de 
acord ca jumătate din sumă să fie reţinută luna aceasta, pentru ca impactul să nu fie 
atât de mare în ultima lună. 

În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate cu 
propunerea făcută. 
 

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

 PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
   Ion Călinoiu              Zoica Zamfirescu 
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