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 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

 
 
 

Încheiat astăzi, 21.12.2012 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 
MANTA PANTELIMON 
MILOSTEANU GHEORGHE 
MITESCU GHEORGHE 
NANU PETRE 
NEAŢĂ GHEORGHE 
NICHIFOR GHEORGHE 
NOVAC GHEORGHE   
ORZAN GHEORGHE 
PAVEL NELU 
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 
PORUMBEL GHEORGHE 
POPA VALENTIN 
RĂDULESCU PETRE 
RÂBU VASILE 
ŞARAPATIN ELVIRA 
VASILESCU MARIA 
VĂCARU ALIN VASILE 
VÎLCEANU DAN 
 
Au absentat consilierii judeţeni FILIP ROBERT-DORIN şi MOCIOI NICULINA. 
 
Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 12.12.2012 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; 
Ungureanu Victoria, şef Serviciul buget; 
Lăzărescu Valeriu- inspector, Compartiment transport public judeţean. 
Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 
 

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 454/2012, ordinea de zi 
a şedinţei ordinare este următoarea: 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012 ; 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj; 
3. Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei de evaluare a managementului, precum şi a Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea 
evaluării managementului la Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu", pentru anul 2011; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Ansamblul Artistic 
Profesionist "Doina Gorjului" Târgu Jiu; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.35 din 28.04.2009 privind 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Gorj în calitate de cofinanţator, alături de Ministerul Mediului- 

Unitatea de Management- la implementarea comună a Proiectului ,,Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” 

şi a Convenţiei de colaborare aferente; 

7. Notă informativă privind execuţia bugetului propriu general al judeţului Gorj la data de 14.12.2012 şi 

preliminată până la data de 31.12.2012; 

 
Pentru punctul Diverse au fost propuse următoarele proiecte de hotărâri:  
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 70 din 12.12.2012 pentru 
aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 
2013 – 2016  

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.60 din 12.07.2011 privind 
aprobarea proiectului ,, Sănătate electronică pentru îmbunătăţirea relaţiei instituţionale medic-pacient în 
cadrul Spitalului judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, Gorj” şi a cheltuielilor legate de proiect. 
 

Supusă la vot ordinea de zi, a fost aprobată în unanimitate. 
Se trece la punctul 1 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, 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). 
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73%20constituire%20comisie%20ev%20manag%20muzeu.pdf
73%20constituire%20comisie%20ev%20manag%20muzeu.pdf
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76%20modificare%20hcj%20nr%2035.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 (31 voturi pentru). 

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

Se prezintă art.3, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi pentru). 

Se prezintă art.3, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi pentru). 

Se prezintă art.4, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi pentru). 

Se prezintă art.4, alin.2 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). 

Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 
voturi pentru). 

Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 
voturi pentru). 

Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 
voturi pentru). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi pentru). 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

              Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică 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 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). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi pentru). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei de evaluare a managementului, precum şi a Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 
managementului la Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu", pentru anul 2011; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 
              Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică 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 (31 

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

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

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi). 
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

              Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică 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 (31 

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

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

unanimitate (31 voturi). 
Se prezintă art.2, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

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

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi). 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la 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 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 cu 30 voturi pentru. 
Se prezintă art.2, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 30 voturi 

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

pentru. 
Se prezintă art.2, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 30 voturi 

pentru. 
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 30 voturi pentru. 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi pentru. 
5e trece la punctul 6 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.35 din 28.04.2009 privind 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Gorj în calitate de cofinanţator, alături de Ministerul Mediului- Unitatea de 
Management- la implementarea comună a Proiectului ,,Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” şi a Convenţiei de 
colaborare aferente; 

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 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). 



 5 

Se prezintă art.4, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi pentru). 

Se prezintă art.4, alin.2 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 în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi pentru). 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului propriu general al judeţului Gorj la data de 14.12.2012 şi 

preliminată până la data de 31.12.2012; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 
Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică. 
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 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 în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi pentru). 
Se trece la punctul Diverse al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 70 din 12.12.2012 pentru 

aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013 – 
2016  

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 
              Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia urbanism. 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă art.I, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

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

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

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

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi). 
Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.60 din 12.07.2011 privind 

aprobarea proiectului ,, Sănătate electronică pentru îmbunătăţirea relaţiei instituţionale medic-pacient în cadrul 
Spitalului judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, Gorj” şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 
Se prezintă  Raportul de specialitate comun întocmit de Spitalul judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, 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 pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională-favorabil. 
Se prezintă art.I al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 

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

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi). 
În continuare. Domnul Teodorescu Ion Claudiu, prefect, precizează urătoarele: am participat la şedinţele 

Consiliului Judeţean Gorj,  tot în această sală, în calitate de coleg şi îmi voi încheia mandatul tot în această sală. 
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Mă bucur că, împreună, am reuşit în acest an să trecem peste un an destul de dificil, an în care au avut loc 
alegerile, criza economică, fapt pentru care vă felicit pentru modul cum v-aţi zbătut, am mers împreună la Bucureşti 
pentru a aduce fonduri pentru judeţul Gorj. 

Sperăm ca de acum încolo să fie mai bine pentru judeţul Gorj. 
Trebuie să înţelegem faptul că atunci vorbim de interesul judeţului, să lăsăm la o parte culoarea politică, 

interesul politic, toate diversiunile dintre noi, mai ales dacă ţinem seama că anul 2013 va fi un an dificil.  
Vreau să transmit tuturor directorilor, angajaţilor din Consiliul Judeţean Gorj, tuturor oamenilor care stau în 

spatele dumneavoastră şi care asigură buna desfăşurare a activităţii din instituţie, multă sănătate, mulţumesc pentru 
colaborarea dintre instituţiile noastre. 

S-a înţeles că suntem funcţionari publici şi trebuie să ne facem treaba. 
Doresc să vă dea Dumnezeu multă sănătate de sărbători, să lăsaţi deoparte toate răutăţile, să priviţi mai 

încrezători în viitor. 
Să fie un an mai bun pentru judeţul nostru, să fim uniţi atunci când e vorba de judeţ, să avem rezultate bune. 
Mulţumesc şi doamnei secretar al judeţului şi pot spune că nu am avut acţiuni în instanţă privind hotărârile 

emise de Consiliul Judeţean Gorj. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- mulţumesc domnului prefect pentru activitatea desfăşurată ca şi consilier 

judeţean şi prefect, pentru colaborarea bună dintre instituţiile noastre. 
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- nu dorim să fim împotrivă, dar e bine ca materialele care se pun la 

dispoziţia consilierilor judeţeni să fie depuse în timp util. 
Nu încercăm să stricăm cadrul festiv al acestei şedinţe, însă materialele pentru şedinţă sunt puse doar cu 5 -

10 minute înainte. 
În numele colegilor mei vă doresc multă sănătate şi anul care vine să vă aducă tot e vă doriţi.  
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- aveţi dreptate, dar la întocmirea materialelor cu toţii avem răspundere. 
M-a vizitat domnul Mihai Constantin, fost consilier judeţean, de profesie economist, care ne ajuta la 

întocmirea materialelor, vă rog şi pe dumneavoastră să faceţi acelaşi lucru. 
Atunci când nu vin la timp materialele,  contactaţi vicepreşedinţii consiliului judeţean sau pe mine, deşi 

materialele sunt puse pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj. 
Aveţi dreptate, dar şi noi trebuie să ne completăm în activitatea noastră. 
Vă mulţumesc pentru că s-a trecut cu bine peste încercările acestui an. 
Nu putem spune că s-au realizat lucruri extraordinare, dar ceea ce s-a făcut, s-a făcut în deplină concordanţă 

cu priorităţile gorjene. 
Am avut în atenţi fondurile structurale pe Programele Operaţionale Regionale,  punându-se accent pe 

creşterea competitivităţii economice, pe programele de mediu, etc. 
Vă mulţumesc pentru modul cum s-a lucrat în Consiliul Judeţean Gorj, unde ne-am completat reciproc, 

pentru modul cum s-a acţionat pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului Gorj, conform Strategiei de 
dezvoltare. 

Vă doresc multă sănătate în anul care vine, îndeplinirea tuturor dorinţelor, să ne bucurăm de sărbătoarea 
Crăciunului şi a Anului Nou, succese pe plan profesional, familial, să fim în slujba gorjenilor. 

 
 

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

PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
              Ion Călinoiu                              Zoica Zamfirescu 
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