
 1 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 26.08.2011 la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: 

 
CONSILIERII JUDEŢENI: 
 

CĂLINOIU ION 
 

1. BARBULEA VALERICĂ 
2. BĂLAN VASILE 
3. BOLDOR-FLITAN CORNELIU 
4. CRĂCIUNESCU ION 
5. DASCĂLU DUMITRU 
6. DIACONESCU PUIU 
7. DRĂGOI ALECU 
8. GÂRJOABĂ CORNELIU 
9. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
10. MANŢOG IONEL 
11. MAREŞ DUMITRU 
12. MIHAI CONSTANTIN 
13. MILOSTEANU GHEORGHE 
14. MITESCU GHEORGHE. 
15. MOŢA IUSTIN 
16. ORZAN GHEORGHE 
17. PAVEL NELU 
18. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 
19. POPA VALENTIN 
20. POPESCU CORNELIU 
21. RĂDUCU ION 
22. RETEZEANU CONSTANTIN 
23. TEODORESCU ION CLAUDIU 
24. TROTEA TIBERU. 
25. VULPE ION 
 
Au absentat consilierii judeţeni  BĂLOI TUDOR, FLORESCU CIPRIAN ADRIAN, GRIVEI GHEORGHE, ŞARAPATIN 
ELVIRA, ANGHELOIU RADU ADRIAN, RÂBU VASILE, COJOCARU ELENA. 
 
 
Participă potrivit legii, doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.  
Participă din parteal Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul Andrei Vasile Liviu, prefect. 

Invitaţi: 
 

Bajmatără Cosmin- director executiv adjunct, Direcţia Tehnico- Economică; 
Cimpoieru Cornel- şef serviciu drumuri; 
Giurgiulescu Ileana- Claudia- director executiv, Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe; 
Ungureanu Victoria- şe serviciu buget-contabilitate; 
Slivilescu Lidia- şef serviciu resurse umane, managementul funcţiei publice, IT; 
Marcău Costel- director executiv, Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală şi Transport Public Judeţean; 
Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 
Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
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Procesul-verbal al şedinţei ordinare din 12.07.2011 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.408/ 2011, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, cu 
următoarea ordine de zi, care a suferit unele modificări, după cum urmează 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2011: 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Gorj şi 

Asociaţia „Centrul de Sprijin,Formare şi Reconversie Profesională” în vederea cofinanţării 

proiectului ”Întâlnirile SaFrIna”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie ,, Consolidare pod pe DJ 675 B, km 24+800, comuna Alimpeşti, judeţul Gorj”; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru 

Ştefulescu”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, cu 

oraşul Novaci şi comuna Baia de Fier, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,, RÂNCA-CORNEŞU MARE”, judeţul Gorj”; 

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, cu Oraşul 

Novaci şi Comuna Baia de Fier, în vederea constituirii unei  asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, aferente 

sistemului public realizate prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului 

schiabil şi a sistemului ecologic de colectare –epurare a apelor uzate menajere în zona turistică 

Rânca, Judeţul Gorj” 

7. Proiect de hotărâre privind participarea judeţului Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, cu capital la 

înfiinţarea S.C. ,,VÂRFUL PĂPUŞA” S.A. ca operator regional în domeniul serviciilor comunitare 

de utilităţi publice; 

8. Diverse. 

 
Ordinea de zi se supune la vot în forma prezentată. 
În urma votului, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate cu ordinea de zi propusă. 
Se propune ca şedinţa să înceapă cu punctele 5, 6 şi 7. 
Supusă la vot propunerea consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, cu oraşul  

Novaci şi comuna Baia de Fier, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, 

RÂNCA-CORNESUL MARE”, judeţul Gorj”; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare, 
dezvoltare regională şi relaţii externe şi  Direcţia juridică, 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 tineret, sport, turism; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi).  
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi).  
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
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Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 
voturi). 

Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 
voturi). 

Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 
voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (26 voturi).  
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, cu Oraşul Novaci şi Comuna Baia 
de Fier, în vederea constituirii unei  asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
alimentare cu apă şi canalizare, aferente sistemului public realizate prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin 
optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare –epurare a apelor uzate menajere în zona 
turistică Rânca, Judeţul Gorj” 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare, 
dezvoltare regională şi relaţii externe şi  Direcţia juridică, 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 tineret, sport, turism; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi).  
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi).  
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (26 voturi).  
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind participarea judeţului Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, cu capital la înfiinţarea S.C. 
,,VÂRFUL PĂPUŞA” S.A. ca operator regional în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare, 
dezvoltare regională şi relaţii externe şi  Direcţia juridică, 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 tineret, sport, turism; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (26 voturi). 
Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (26 voturi). 
Se prezintă art.1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (26 voturi). 
Se prezintă art.1, alin.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (26 voturi). 
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Se prezintă art.1, alin.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (26 voturi). 

Se prezintă art.1, alin.6 al Hotărârii. Se propune completarea şi cu denumirea celei de a doua Asociaţii de 
Dezvoltare Intercomunitare, nou înfiinţate, anume GILORTUL S.A. 

În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 voturi). 
Se prezintă art.1, alin.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (26 voturi). 
Se prezintă art.1, alin.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (26 voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

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

unanimitate (26 voturi).  
Se prezintă art.3, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (26 voturi).  
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.5, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (26 voturi). 
Se prezintă art.5, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (26 voturi). 
(La acest articol persoanele propuse au fost desemnate prin vot secret, pe baza buletinelor de vot.) 
- ca reprezentant al judeţului Gorj în Adunarea Generală a Acţionarilor a fost propus consilierul judeţean 

TEODORESCU ION CLAUDIU. 
- ca membru în Consiliul de Administraţie a fost propus CORNOIU SABIN, director al Serviciului Public 

Salvamont Gorj.. 
În urma votului secret, domnul TEODORESCU ION CLAUDIU a obţinut 24 voturi pentru şi 1 vot împotrivă din 

25 voturi exprimate , iar domnul CORNOIU SABIN a obţinut 26 voturi pentru din 26 voturi exprimate 
Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (26 voturi). 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- pe această temă s-au purtat discuţii, legat de ceea ce se realizează în 

zona Rânca, despre importanţa punerii în valoare a zonei, mai ales atunci când va fi declarată staţiune turistică. 
În această perioadă, odată cu realizarea proiectului de hotărâre, s-a discutat cu primarii despre paşii care 

trebuie realizaţi în vederea dezvoltării staţiunii turistice. 
Problemele nu sunt simple, ele cad în sfera unităţilor administrativ-teritoriale şi de aceea, s-au purtat şi unele 

discuţii. 
Am vrea ca fiecare primărie să-şi spună punctul de vedere, vis-a-vis de atribuţiile pe care le au, să avem un 

bilanţ, să ştim care este proprietatea localităţilor şi totul să fie cunoscut până la ultimul cetăţean, fiecare să cunoască 
aceste acţiuni, să se acţioneze cu răspundere. 

Trebuie acţionat în mod corespunzător pentru a pune în valoare zona turistică, vis-a-vis de ceea ce trebuie 
realizat în această perioadă, pentru punerea în valoare a unor investiţii publice şi private. 

Proiectul pe care trebuie să-l realizăm în zona Rânca este deosebit de important, legat şi de activitatea de zi 
cu zi, de serviciile ce trebuie asigurate pentru turişti şi putem spune că numărul acestora a crescut simţitor. 

Sunt probleme curente, să vedem cum le rezolvăm, programul aşa cum a fost iniţiat, trebuie realizat într-o  
perioadă scurtă de timp. Oricum telescaunul va funcţiona. 
 Todea Pantelimon, primarul oraşului Novaci- referitor la proiectele cu cele două drumuri, se vine cu mici 
completări la anexele 1 şi 2 şi se vor rezolva în a doua săptămână din luna septembrie. 
 Referitor la proiectul de pe ordinea de zi cu staţiunea Rânca, după anul 2007, Consiliul local Novaci s-a 
ocupat de această problemă, mai ales că atracţia turistică pentru această zonă este foarte mare, hotelurile 
neîncăpătoare. 
 În punctul Rânca- Corneşu Mare s-au demarat acţiunile astfel 
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s-a depus la Ministerul Turismului un dosar pentru ca zona să fie de interes naţional.şi internaţional, dar nu intru în 
amănunte, până acum nu s-a primit nimic., 
 Vom insista şi vom găsi soluţii împreună cu localitatea Baia de Fier, încât să completăm ce este necesar în 
acest dosar, încât să devină o staţiune administrată în mod corect. 
 Să facem ceea ce e necesar pentru această zonă, încât oamenii din toate judeţele ţării să nu aibă ce 
comenta, să punem cu toţii umărul la dezvoltartea acestei zon. 
 Primarul localităţii Baia de Fier, Mihuţescu Constantin- în primul rând mulţumesc pentru invitaţia de a 
participa la şedinţa consiliului judeţean. 
Nu pot da multe lămuriri, totul se va stabili în şedinţa consiliului local. 

De aceea, acum nu pot spune prea multe, întrucât şedinţa consiliului local va fi săptămâna viitoare. 
Vă mulţumesc şi aştept tot sprijinul pentru rezolvarea problemelor legate de această zonă. 
Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- s-a ajuns astăzi să rezolvăm această problemă, care trebuia 

rezolvată cu mult timp în urmă. 
Ceea ce rezolvăm astăzi are legătură cu realizarea unei probleme din trecut. 
Cele două Asociaţii constituite astăzi au de rezolvat problema teritorialităţii. 
Problema nr.1 rămâne teritorialitatea, să definim care este teritoriul pe care se aplică. 
Acest lucru se produce într-o criză de timp 
Trebuie ştiut în 2-3 ani de zile cum stăm cu cheltuielile de întreţinere. 
Punctul central îl constituie problema teritorialităţii, mai ales că au apărut în presă discuţii că în treaba 

aceasta ar decide Prefectura. 
Concluzia ar fi că singura soluţie în prezent ar fi teritoriul şi de aici rezultă şi răspunderea fiecăruia. 
Vom fi întrebaţi de această problemă, să lămurim cu teritoriul şi după aceea hârtiile, ce statut facem, ş.a.m.d. 
Ne-am întâlnit la Rânca şi am zis să nu transformăm această problemă într-una politică, să ne menţinem în 

această direcţie, să vorbim în interior, să stabilim un calendar până la viitoarea şedinţă a consiliului judeţean, să 
venim cu această problemă rezolvată. 

Singura problemă este înţelegerea celor două primării. 
Mai sunt probleme legate de cadastru, de Instituţia Prefectului, de Consiliul Judeţean şi, de aceea, 

săptămâna viitoare să ne întâlnim toţi aceşti factori, să vedem paşii ce trebuie făcuţi în continuare, să fie o 
succesiune obligatorie, să fie chemaţi toţi cei implicaţi şi stabilit ce e necesar. 

Se impune acest sprijin pentru fiecare în parte, inclusiv din partea Instituţiei Prefectului şi săptămâna viitoare 
să stabilim paşii ce trebuie făcuţi în continuare. 

Este foarte important să stabilim aceşti paşi, pentru a nu pasa problemele de la unii la alţii. 
Primarul localităţii Baia de Fier, Mihuţescu Constanrtin- sunt de acord cu ceea ce s-a spus aici, sunt de 

acord să purtăm discuţii şi propunerea este foarte bună, pentru a rezolva cât mai repede problemele, să ţinem 
seama şi de cuvântul cetăţenilor şi turiştilor. 

Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- la timpul respectiv nu s-a luat o decizie. 
Atâta timp cât nu e rezolvată problema, vă treziţi cu alte proiecte, să găsim o soluţie, inclusiv cu cariera de  

piatră cu austriecii, pentru că dacă se face o afacere acolo, trebuie spus că facem turism. 
Dacă nu le-am spus oamenilor de la început acest lucru 
Dacă nu se rezolvă problemele principial, vor mai fi o sută de probleme de genul acesta. 
Legea ne permite să constituim asociaţii, dar trebuie gândită bine această problemă. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- în primul rând, problema din zona Rânca rămâne o problemă ce trebuie  

rezolvată. 
În al doilea rând, ceea ce se întâmplă acum, rezolvă problemele e prezent şi viitor, încât până la iarnă va  

funcţiona telescaunul, se vor rezolva problemele cu apa, canalul, cât şi problema de salubritate în zonă. 
În al treilea rând, legat de declararea zonei turistice, sunt paşi de realizat pe termen scurt. 
Sunt de acord cu realizarea unui calendar, să se rezolve şi problema asistenţei turistice conform legii. 
Constat deschidere din partea celor două primării, iar săptămâna viitoare vom face o întâlnire de lucru, legat  

de materializarea unei înţelegeri între cele două entităţi şi numai printr-o buna înţelegere vom elimina unele discuţii 
dintre cele două localităţi 
 Când ne referim la proprietate să asigurăm condiţiile , să fie menţinută aşa cum este ea consfinţită. 
 Activitatea poate fi neeficientă, dacă nu asigurăm condiţiile corespunzătoare. 

Să ne gândim cum putem asigura toate condiţiile pentru realizarea acestui lucru. 
În ce priveşte discuţia legată de investitorul din zonă, s-a speculat acest lucru, a fost sprijinit să obţină 

avizele cu uşurinţă de la aceste entităţi. 
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Acest punct de vedere a fost şi la solicitarea Agenţiei de Protecţia de Mediu. 
Să vedem punctul de vedere scris şi din partea celor două autorităţi locale- Novaci şi Baia de Fier. 
Intră în sarcina noastră să ne asumăm responsabilitatea pentru dezvoltarea potenţialului turistic în zonă. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2011: 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare, 
dezvoltare regională şi relaţii externe şi  Direcţia juridică, 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 învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi).  
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi).  
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (26 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (26 voturi). 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Gorj şi Asociaţia „Centrul de 
Sprijin,Formare şi Reconversie Profesională” în vederea cofinanţării proiectului ”Întâlnirile SaFrIna”; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare, 
dezvoltare regională şi relaţii externe şi  Direcţia juridică, 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 tineret, sport, turism; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi). 
Se prezintă art.1, alin.2 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 (26 voturi). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,, Consolidare pod 
pe DJ 675 B, km 24+800, comuna Alimpeşti, judeţul Gorj”; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică. 
 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 de urbanism şi amenajarea teritoriului. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi). 
Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi).  
Se prezintă art.1, alin.3 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 (26 voturi). 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare, 
dezvoltare regională şi relaţii externe şi  Direcţia juridică, 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 învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi). 
Se prezintă art.1, alin.2 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 (26 voturi). 
În încheiere, se precizează că a fost depusă o cerere la Comisia pentru tineret, sport, turism, pentru 

obţinerea unor fonduri pentru activităţi sportive. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- asigurarea finanţării pentru sport se face potrivit legii. 
În baza prevederilor bugetare sunt activităţi care au fost stabilite, obţin fonduri numai unde Consiliul 

Judeţean este membru fondator. 
Sprijinul pe care îl solicitaţi sună a sponsorizare. 
Aici e vorba de prevederi legale, vă putem sprijini numai prin contracte de sponsorizare cu societăţi 

puternice. 
Domnul Orzan Gheorghe, consilier judeţean- toţi care avem astfel de societăţi putem sprijini. 

 
 

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

 
 

PREŞEDINTE,        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
   Ion Călinoiu                                          Zoica Zamfirescu 
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