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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 23.10.2014, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 
 

I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, DOMNUL ION CĂLINOIU 
 

II. CONSILIERII JUDEŢENI: 

       FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

FILIP ROBERT DORIN 

BANŢA VICTOR 

CILIBIU NICOLAE 

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

CIUCHIATU CONSTANTIN 

CORNOIU SABIN 

DOBRIŢOIU ION 

DRĂGOI ALECU 

DRĂGHICI DOREL 

DUMITRAȘCU MARIA 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MITESCU GHEORGHE 

NANU PETRE 

NEAŢĂ GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

NOVAC GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

POPA VALENTIN 

PORUMBEL GHEORGHE 

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN 

RĂDULESCU PETRE 

RÂBU VASILE 

ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VÎLCEANU DAN 
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A lipsit motivat de la ședință doamna Amza Elena, consilier județean. 

 Participă, conform legii, d-na Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu – secretar al județului. 

Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Alin-Vasile Văcaru, prefect. 

 

III. INVITAŢI: 

 

1.Stricescu Daniela – director executiv, Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe. 

2.Cimpoieru Cornel – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe. 

3. Isuf Leontin – șef serviciu, Juridic-contencios, Direcția Juridică și dezvoltarea 

capacității administrative. 

4. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Resurse umane, managementul funcției publice, IT, 

Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe. 

5. Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și 

relații externe. 

6. Lăzărescu Valeriu – șef serviciu, Transport public județean, parc auto, întreţinere şi 

deservire, Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului. 

7. Reprezentanți ai mass-mediei locale. 

 

 Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Ion Călinoiu. 

 Procesul-verbal al ședinței din data de 30.09.2014 a fost aprobat tacit. 

 Pentru lucrările ședinței s-au desemnat următorii consilieri județeni: Banța Victor, 

Maioreanu Andrei Petrișor și Pungan Marian Constantin. 

  

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 796/16.10.2014 a fost convocat Consiliul 

Județean în ședință ordinară în data de 23.10.2014, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al județului Gorj pe 
anul 2014; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al județului 
Gorj înregistrată la data de 30.09.2014; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj 
nr. 791/10.10.2014, emisă în temeiul art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a proiectului „Realizarea sistemului 
integrat de salvare montană a județului Gorj” finanțat în cadrul Programului Operațional 
Regional 2007-2013; 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 
20%, precum și a sumei reținute din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

01%20rectificare%20buget.pdf
01%20rectificare%20buget.pdf
02%20executie%20bugetara.pdf
02%20executie%20bugetara.pdf
03%20validare%20dispozitie%20791.pdf
03%20validare%20dispozitie%20791.pdf
03%20validare%20dispozitie%20791.pdf
04%20aprobare%20valoare%20proiect%20salvamont.pdf
04%20aprobare%20valoare%20proiect%20salvamont.pdf
04%20aprobare%20valoare%20proiect%20salvamont.pdf
05%20repartizare%20cota%2020.pdf
05%20repartizare%20cota%2020.pdf
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pentru echilibrarea bugetelor locale pentru bugetul anului 2014 și din cotele defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru bugetul anului 
2014, repartizate Consiliului Județean Gorj conform Deciziei nr. 23/03.10.2014 a 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Direcția Comunitară Județeană de 
Evidență a Persoanelor Gorj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj și Camera Agricolă Județeană Gorj, pentru anul 2015; 

7. Diverse. 

 
 
La punctul „Diverse” s-a propus următorul proiect: 

 

- Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate 
speciale; 

 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (32 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al județului Gorj 
pe anul 2014. 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 

 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția tehnico-economică, 

dezvoltare regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – favorabil. 

 

Discuții: 

 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Observ că se iau bani de la asistența 

socială, acolo trebuiau făcute anumite lucrări și nu s-au făcut, iar acum se dau la altă secțiune. 

Dacă se făceau investițiile acolo, nu se luau banii. 

05%20repartizare%20cota%2020.pdf
05%20repartizare%20cota%2020.pdf
05%20repartizare%20cota%2020.pdf
05%20repartizare%20cota%2020.pdf
06%20Aprobare%20plan%20de%20ocupare.pdf
06%20Aprobare%20plan%20de%20ocupare.pdf
06%20Aprobare%20plan%20de%20ocupare.pdf
06%20Aprobare%20plan%20de%20ocupare.pdf
07%20eliberare%20licente%20transport.pdf
07%20eliberare%20licente%20transport.pdf
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Pe de altă parte, la rectificarea bugetară este eterna cheltuială cu „Doina Gorjului”. Stau 

și mă gândesc, când această instituție o să facă rost de bani singură, pentru că e o activitate 

care se pretează publicului larg. Nu am văzut un spectacol al Ansamblului „Doina Gorjului” 

pentru a se bucura și gorjenii, îi văd numai în campania electorală. Așa cu Școala Populară de 

Artă reușește să-și facă rost de bani, așa și „Doina Gorjului”, cu puțină implicare, ar putea să 

facă același lucru. 

„Doina Gorjului” este foarte costisitoare, nu e nicio rectificare să nu le dăm bani. Există 

multe rectificări, dar sumele pe care le dăm la Școala Populară de Artă sunt mult mai mici față 

de cele pe care le dăm la „Doina Gorjului”, pentru că Școala Populară de Artă reușește să-și 

facă rost de bani și singură, să se autofinanțeze, pe când la „Doina Gorjului”, astăzi, dăm bani 

de două ori prin rectificare bugetară și o dată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean. 

Domnul Ion Călinoiu, președinte: Observații pe baza celor prezentate, aș putea 

spune că economia la asistența socială este pe secțiunea de funcționare, numai cu posturile 

din organigramă sunt peste un miliard de lei. Avem în vedere și proiectele în execuție. Fondul 

de rezervă se repartizează numai prin hotărâri ale Consiliului Județean. 

Cât privește „Doina Gorjului”, vă invit să mergeți la Viena pentru că mâine Ansamblul 

artistic „Doina Gorjului” va prezenta un spectacol la Ambasada din Viena, unde ne va 

reprezenta într-un cadru cât se poate de oficial, promovând județul Gorj. Acest lucru e și 

urmare a Conferinței de la București, unde au participat oameni din Diaspora, ambasadori, fiind 

prezentă și „Doina Gorjului”. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Eu nu am cerut chitanțele niciodată. Acum 

nu vreau să critic participarea Ansamblului la acest eveniment. 

Domnul Ion Călinoiu, președinte: Avem, de asemenea, Festivalul „Maria Lătărețu”. 

Este bine că evidențiați activitatea desfășurată de Școala Populară de Artă, dar și activitatea 

desfășurată de „Doina Gorjului” este foarte bună. 

Domnul Porumbel Gheorghe, consilier județean: Și noi avem un Program de venituri 

proprii mult mai mare decât al Școlii Populare de Artă, însă în fiecare an finanțăm Festivalul 

Internațional de Folclor și Festivalul „Maria Lătărețu”. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

fost de acord cu 19 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan.) și 2 

consilieri județeni nu au votat (Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

fost de acord cu 19 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 
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Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan.) și 2 

consilieri județeni nu au votat (Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 3. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

fost de acord cu 19 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan.) și 2 

consilieri județeni nu au votat (Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

fost de acord cu 19 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan.) și 2 

consilieri județeni nu au votat (Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

fost de acord cu 19 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan.) și 2 

consilieri județeni nu au votat (Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 19 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, Dobrițoiu  

Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan.) și 2 consilieri județeni 

nu au votat (Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 19 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, Dobrițoiu 

Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan.) și 2 consilieri județeni 

nu au votat (Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 19 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, Dobrițoiu 

Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan.) și 2 consilieri județeni 

nu au votat (Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe). 

 

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Județean a fost de acord cu 19 

voturi pentru, 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici 

Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin 

Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan.) și 2 consilieri județeni nu au 

votat (Cornoiu Sabin și Porumbel Gheorghe). 
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Se trece la punctul II al ordinii de zi:  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al 
județului Gorj înregistrată la data de 30.09.2014. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe și vizat de Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare 

regională – favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului – 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri – favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism – favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și 

protecția mediului – favorabil. 

 

Discuții: 

 

Domnul Banța Victor, consilier județean: O singură observație, ținându-se seama că 

toate proiectele de hotărâri ce privesc bugetul, rectificări, încheierea execuției bugetare, 

validarea dispoziției vin în ziua ședinței de Consiliu Județean, nefiind timp pentru a fi studiate, 

rog aparatul de specialitate al Consiliului Județean să întocmească aceste proiecte de hotărâri 

mai devreme. 

Domnul Ion Călinoiu, președinte: Sunt și cauze obiective. Toate proiectele de 

hotărâri se transmit pe e-mail. Dispozițiile emise de președintele Consiliului Județean ce 

vizează bugetul sunt validate de Consiliul Județean. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, litera a). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
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Se prezintă art. 1 al Hotărârii, litera b). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii, litera c). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

 

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 

 

Se trece la punctul III al ordinii de zi: 

 

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Gorj nr. 791/10.10.2014, emisă în temeiul art.82 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția tehnico-economică, 

dezvoltare regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare 

regională – favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord cu 20 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan). Nu a votat 

domnul Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 20 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan). Nu a votat 

domnul Porumbel Gheorghe. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 20 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 
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Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan). Nu a votat 

domnul Porumbel Gheorghe. 

 

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Județean a fost de acord cu 20 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan). Nu a votat domnul 

Porumbel Gheorghe. 

 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a proiectului „Realizarea 

sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj” finanțat în cadrul Programului 

Operațional Regional 2007-2013. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare 

regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative.  

 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare 

regională. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

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

acord în unanimitate (31 voturi pentru). Nu a votat domnul Cornoiu Sabin. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (31 voturi pentru). Nu a votat domnul Cornoiu Sabin. 

 

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi pentru). Nu a votat domnul Cornoiu Sabin. 

 

Se trece la punctul V al ordinii de zi: 

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei 
de 20%, precum și a sumei reținute din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pentru bugetul anului 2014 și din cotele defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru bugetul anului 
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2014, repartizate Consiliului Județean Gorj conform Deciziei nr. 23/03.10.2014 a 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția tehnico-economică, 

dezvoltare regională și relații externe. 

 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare 

regională – favorabil. 

 

Discuții: 

 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Criteriul alocării banilor e unul singur, 

ținând seama de voința dumneavoastră. Alocați banii cum vreți dumneavoastră, ne-am lămurit. 

Am niște nelămuriri logice și vreau un răspuns. Pentru Tg-Jiu și Motru ați alocat 49 mii lei, 

sume nejustificate întrucât se descurcau și fără acești bani. De ce nu săriți peste primăriile cu 

bugete mari să le dați celor cu bugete mici, care au probleme cu fondurile? La Bâlteni bugetul 

este considerabil și la fel și la alte localități. La unele localități bugetul este mare, iar alte 

localități nu reușesc să-și rezolve problemele cu sume mici. Sunt multe localități cu bugete mici, 

de numai 1,5 miliarde lei pe an. De ce dăm la localitățile foarte mari și nu dăm la localitățile 

mici? 

Domnul Ion Călinoiu, președinte: Repartizarea sumelor către primării se face după 

nevoile fiecărei localități și după anumite criterii prevăzute de lege. Nu decide o singură 

persoană. Nu pot să fac eu acest lucru, pentru că nu sunt specialist. Totul se analizează de 

Compartimentul buget împreună cu Direcția Finanțelor Publice, astfel 80% revin Direcției 

Finanțelor Publice, acum nu face obiectul analizei această sumă. Ceea ce repartizăm noi este 

pentru proiectele cofinanțate etc. Sunt unele localități care au bugete, de exemplu comuna 

Fărcășești, acolo nu dăm. Tg-Jiu și Motru nu sunt autofinanțate. La Tg-Jiu și Motru este în plină 

desfășurare proiectul legat de canalizare etc. Aici s-a analizat punctual, este nevoie de bani în 

avans pentru atragerea de fonduri. 

Potrivit criteriilor, sumele de 80% nu sunt numai pentru funcționare ci și excedentare, 

știm acest lucru pentru fiecare localitate în parte. Până la sfârșitul anului va mai fi o ordonanță 

de guvern pentru stingerea arieratelor. Se va ajunge la zi cu restanțele la fiecare localitate. 

Doamna Ciolocoi Adina-Mădălina, consilier județean: În ședința Comisiei de 

specialitate de ieri s-a solicitat un desfășurător cu solicitările localităților, să vedem ce a solicitat 
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fiecare localitate. Arieratele sunt foarte mari, procentul este de 30-35%, să facem o analiză 

numai pe aceste arierate într-o ședință de Consiliu Județean. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Nu neg regula de calcul a Direcției 

Finanțelor Publice. Ieri, în cadrul Comisiei de specialitate am întrebat cum se face calculul și mi 

s-a răspuns că pe baza solicitărilor primite de la localități. 

Domnul Ion Călinoiu, președinte: Pe baza solicitărilor de la localități și a gradului de 

acoperire a acestor solicitări. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Nu există criterii la Consiliul Județean 

după care se împart banii. 

Domnul Ion Călinoiu, președinte: Sunt criterii pentru soluționarea acestei probleme. 

Primăriile Motru și Tg-Jiu sunt prioritate zero pentru că au proiecte europene la care se asigură 

cofinanțarea. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Pentru Tg-Jiu s-au găsit 3 miliarde de lei 

vechi pentru mese cu pensionarii, aceasta mai mult pentru campania electorală și de aceea 

banii pe care îi dăm acum pentru municipiul Tg-Jiu nici nu contează. 

Domnul Ion Călinoiu, președinte: Puteți participa la ședințele Consiliului Local 

Municipal Tg-Jiu și acolo să spuneți treaba aceasta. 

Domnul Orzan Gheorghe, consilier județean: O restanță de 13-14 miliarde de lei 

vechi neachitată la Polovragi. 

Domnul Ion Călinoiu, președinte: La Polovragi nu e vorba de arierate. Am inițiat 

proiectul de hotărâre pentru obținerea fondurilor necesare. Nu vin proiecte pe localități. Toate 

lucrările începute de drumuri pe bugetul localităților sunt cuprinse. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Cu privire la solicitările unităților 

administrativ-teritoriale, s-a promis că astăzi se va prezenta un document, însă nu a venit. 

Domnul Ion Călinoiu, președinte: E vorba de volumul de muncă. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

 

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

acord cu 21 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 21 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord cu 21 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 
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Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

fost de acord cu 21 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a 

fost de acord cu 21 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan). 

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Județean a fost de acord cu 21 

voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina Adina, Dobrițoiu Ion, 

Drăghici Dorel, Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, 

Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Georgiana Chiva și Vîlceanu Dan). 

 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Direcția Comunitară Județeană de 

Evidență a Persoanelor Gorj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj și Camera Agricolă Județeană Gorj, pentru anul 2015. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția tehnico-economică, 

dezvoltare regională și relații externe, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative și 

Serviciul resurse umane, managementul funcției publice, IT. 

 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
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Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 

 

 

Se trece la punctul „Diverse”: 

 

Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate 

speciale. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția urbanism și amenajarea 

teritoriului. 

 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală – 

favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri – favorabil. 

 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 

 

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

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a fost de 

acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

 

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Județean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 

 
Alte probleme: 

 

Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina, consilier județean: O rugăminte, legat de 

manifestările „Constantin Brâncuși”, să cuprindem în buget fonduri pentru o tabără de sculptură 

pentru copii și tineret cu vârste între 12 – 18 ani, la care să participe oamenii de cultură și 

artiștii care au fost aici. Să se constituie prin dispoziție o comisie formată din salariați de la 

Consiliul Județean și consilieri pentru a ajuta în realizarea acestui proiect. De asemenea, poate 

participa și Inspectoratul școlar la acest eveniment foarte important. La acest eveniment vor 

participa tineri din toată țara, care vor afla ce se întâmplă pe plan local legat de Constantin 

Brâncuși. Să fim de acord în principiu și să cuprindem în buget aceste fonduri. 
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Domnul Ion Călinoiu, președinte: Este binevenită această idee, acest proiect trebuia 

să fie în atenția noastră. Urmează să-l supunem unei largi dezbateri publice, să avem un bagaj 

de idei privind realizarea acestui proiect, vom demara treaba aceasta pentru a ne atinge 

scopul. Comisia de cultură și cea de urbanism, până la ședința viitoare să ne prezinte o viziune 

legat de acest proiect cu tot ceea ce înseamnă acesta, cu cine este implicat, direcțiile de 

cultură, unitățile de cultură, organisme neguvernamentale, experți, să elaborăm tema de studiu 

de fezabilitate. La ședința din luna noiembrie să avem lucrul acesta. Să se înceapă cu întâlniri, 

la care sunt dispus să particip și eu. 

Domnul Florescu Ciprian-Adrian, vicepreședinte: Fac o invitație pentru consilieri, 

astăzi, la orele 12.00 va fi o expoziție la Centrul de Creație legat de artă. 

Domnul Alin-Vasile Văcaru, prefect: Vă felicit pentru activitatea desfășurată, pentru 

hotărârile adoptate în Consiliul Județean, pentru tot ceea ce faceți în promovarea turismului în 

județul Gorj. Încă o dată vă felicit și vă mulțumesc. 

De astăzi și în județul Gorj e cod portocaliu de inundații și sper să colaborăm bine în 

continuare, așa cum am făcut-o cu domnii Orzan și Milosteanu, cu care am ținut permanent 

legătura cu primăriile din județ 

 

 

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

 

 

 

PREŞEDINTE, 

  Ion Călinoiu               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

    Întocmit, 

Dumitru Nanu 

Ex. 2 
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