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 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi, 26.09.2012 la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: 

 

CONSILIERII JUDEŢENI: 

 

CĂLINOIU ION 

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN 

ANTONIE DANIEL 

BANŢA VICTOR 

CEAUŞESCU MIHAI-COSMIN 

CILIBIU NICOLAE 

CIUCHIATU CONSTANTIN 

DOBRIŢOIU ION 

DRĂGOI ALECU 

FILIP ROBERT-DORIN 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MITESCU GHEORGHE 

MOCIOI NICULINA 

NANU PETRE 

NEAŢĂ GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

NOVAC GHEORGHE   

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 

POPA VALENTIN 

RĂDULESCU PETRE 

RÂBU VASILE 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VASILESCU MARIA 

VĂCARU ALIN VASILE 

VÎLCEANU DAN. 

 

A absentat consilierul judeţean CIUREL LAURENŢIU-DAN. 

 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 31.08.2012 a fost aprobat tacit. 

 

Participă potrivit legii doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.  

Participă din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul Teodorescu Ion-Claudiu, prefect. 
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Invitaţi: 

 

Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia Tehnico- Economică; 

Bajmatără George-Cosmin- director executiv adjunct, Direcţia Tehnico- Economică; 

Slivilescu Lidia- şef serviciu; 

Florescu Maria-Liliana- şef serviciu; 

Găucă Letiţia- şef serviciu; 

Ungureanu Victoria- şef serviciu; 

Cimpoieru Cornel- şef serviciu; 

Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 

Roibu Marian- reprezentant Zona administrativă, probleme speciale; 

Turbăceanu Dumitru- primarul localităţii Baia de Fier; 

Leuştean Dumitru- primarul oraşului Novaci; 

Aşa cum s-a stabilit în şedinţa trecută, ne-am întâlnit acum, aici, în şedinţă la Rânca. 

De ce s-a hotărât să ţinem şedinţa de astăzi aici? 

A fost o coincidenţă fericită, este vorba de Săptămâna turismului gorjean în perioada 24-30 septembrie 2012, 

proiect Redescoperă Gorjul. 

Lucrurile puse cap la cap, ne-am hotărât să facem aici această întâlnire, pe următoarele considerente: 

Anul trecut a fost o şedinţă comună a consiliului judeţean cu autorităţile locale Baia de Fier şi Novaci, la Rânca, 

ocazie cu care s-au stabilit o serie de măsuri pentru punerea în funcţiune a investiţiei pe Programul European şi putem 

spune că optimizarea domeniului schiabil s-a realizat. 

Am luat hotărârea să facem tot ce este posibil să eliminăm diferendul dintre oraşul Novaci şi comuna Baia de 

Fier. 

S-au înţeles şi trebuie să le mulţumim consiliilor locale şi primăriilor de la cele două localităţi. 

Vin cu această justificare să nu creadă cineva că s-a venit la Rânca numai pentru a ne simţi bine, totul se face în 

limita cheltuielilor pe care le avem la consiliul judeţean. 

În ceea ce priveşte deplasarea aici, s-a făcut cu mijlocul în comun al ansamblului Artistic profesionist Doina 

Gorjului şi mijloacele de transport ale Serviciului Salvamont. 

Pentru cine a venit cu maşina personală, combustibilul maşinii nu va fi suportat de către instituţie. 

Vreau să spun că nu supără pe nimeni orice interpretare. 

Şedinţa de astăzi este legal constituită, sunt prezenţi 32 consilieri judeţeni, lipseşte motivat domnul CIUREL 

LAURENŢIU-DAN,  care se pare că ne părăseşte şi de aceea nu a venit aici. 

Se prezintă ordinea de zi a şedinţei ordinare: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012; 
2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 133/07.09.2012 a ordonatorului principal de credite al 

bugetului propriu al judeţului Gorj, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20%, 
precum şi a sumei reţinute din sumele defalcate  din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pentru anul 2012 şi din  cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
estimate pe anul 2012 repartizate Consiliului Judeţean Gorj conform anexelor nr.3 şi nr.4 la Decizia nr. 
642/30.08.2012 a directorului executiv al D.G.F.P. Gorj, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a judeţului Gorj; 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/2007 privind participarea 

judeţului Gorj la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de 
Salubrizare ,,ADIS” Gorj; 

5. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj a unor terenuri în vederea 
realizării de investiţii ce se vor efectua în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de management integrat al 
deşeurilor solide în judeţul Gorj”; 

6. Diverse. 
 

42%20hot%20rectificare%20si%20anexe.pdf
43%20validare%20dispozitie%20nr%20133.pdf
43%20validare%20dispozitie%20nr%20133.pdf
43%20validare%20dispozitie%20nr%20133.pdf
43%20validare%20dispozitie%20nr%20133.pdf
43%20validare%20dispozitie%20nr%20133.pdf
43%20validare%20dispozitie%20nr%20133.pdf
43%20validare%20dispozitie%20nr%20133.pdf
45%20monografie%20ec-%20militara.pdf
44%20modificare%20HCJ%20nr%2082%20din%202007.pdf
44%20modificare%20HCJ%20nr%2082%20din%202007.pdf
44%20modificare%20HCJ%20nr%2082%20din%202007.pdf
46%20preluare%20terenuri.pdf
46%20preluare%20terenuri.pdf
46%20preluare%20terenuri.pdf
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La punctul Diverse se propun următoarele proiecte de hotărâri: 

- Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean şi validarea mandatului 
membrului supleant din lista partidului politic respectiv (PP-DD); 
- Proiect de hotărâre privind pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/28.06.2012 privind stabilirea şi 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Gorj, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Florescu Ciprian-Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj,  
în calitate de reprezentant al judeţului Gorj în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-
Vest Oltenia; 
- Probleme legate de zona Rânca pe termen scurt pentru pregătirea sezonului pentru anotimpul friguros (iarnă). 

Supusă la vot ordinea de zi, a fost aprobată în unanimitate. 

Se propune ca şedinţa să înceapă cu Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de 
consilier judeţean şi validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv (PP-DD); 
              Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

              Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală. 

              Se prezintă Raportul Comisiei de validare. 

              Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Doamna Zamfirescu Zoica, secretarul judeţului, dă citire jurământului, după care, domnul Slapciu Aurel rosteşte cuvântul 

JUR cu mâna dreaptă pe Constituţie şi pe Biblie. 

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 cu 31 voturi. 

Se prezintă art.3 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- vă felicit cu ocazia primirii mandatului, sperăm să fie o acomodare rapidă, iar 

aportul dumneavoastră să se regăsească în realizarea programului rezultat din adoptarea hotărârilor Consiliului 

Judeţean Gorj. 

Felicitări şi numai bine 

Se trece la Proiectul de hotărâre privind pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/28.06.2012 privind 
stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Gorj, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
              Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

              Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală. 

              Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

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 cu 32 voturi. 

Se prezintă art.3 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). 

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; 

40%20incetare-validare%20mandat%20membru%20PP-DD.pdf
40%20incetare-validare%20mandat%20membru%20PP-DD.pdf
41%20reorganizare%20comisii%20spec.pdf
41%20reorganizare%20comisii%20spec.pdf
41%20reorganizare%20comisii%20spec.pdf
47%20desemnare%20florescu%20ciprian%20-adrian.pdf
47%20desemnare%20florescu%20ciprian%20-adrian.pdf
47%20desemnare%20florescu%20ciprian%20-adrian.pdf
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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 cu 26 voturi 

pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, 

MITESCU GHEORGHE) 

Se prezintă art.1, lit. b) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 26 voturi 

pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, 

MITESCU GHEORGHE) 

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

pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, 

MITESCU GHEORGHE) 

Se prezintă art.2, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 26 voturi 

pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, 

MITESCU GHEORGHE) 

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

pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, 

MITESCU GHEORGHE). 

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

pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, 

MITESCU GHEORGHE) 

Se prezintă art..4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 26 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, MITESCU 

GHEORGHE) 

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

pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, 

MITESCU GHEORGHE) 

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

pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, 

MITESCU GHEORGHE) 

Se prezintă art..6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 26 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, MITESCU 

GHEORGHE) 

Se prezintă art..7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 26 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, MITESCU 

GHEORGHE) 

Se prezintă art..8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 26 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, MITESCU 

GHEORGHE) 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI 

GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, MITESCU GHEORGHE).. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier judeţean- nu ştim unde vor fi alocaţi banii, nu ştim care vor fi drumurile judeţene 

pe care se fac reparaţii şi de aceea îmi rezerv dreptul ca la punctul Diverse să ridic unele probleme.  

Se impune mai multă transparenţă. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- vă deţineţi decizia politică. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier judeţean- nu aţi participat la comisiile de specialitate, domnule preşedinte,. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- s-a dat aviz favorabil în toate comisiile de specialitate. 

Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier judeţean- nu aţi discutat nimic în comisiile de specialitate, domnule 

Grivei. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- drumul judeţean este nominalizat, iar reparaţiile se fac pe toate drumurile unde 

trebuie să intervenim. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
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Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 133/07.09.2012 a ordonatorului principal de credite al 
bugetului propriu al judeţului Gorj, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20%, precum şi a 
sumei reţinute din sumele defalcate  din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2012 
şi din  cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anul 2012 repartizate 
Consiliului Judeţean Gorj conform anexelor nr.3 şi nr.4 la Decizia nr. 642/30.08.2012 a directorului executiv al D.G.F.P. 
Gorj, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare 
locală; 
              Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

              Se prezintă Raportul de specialitate comun 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 pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională- favorabil; 

Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 26 voturi 

pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, 

MITESCU GHEORGHE) 

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

pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, 

MITESCU GHEORGHE) 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 26 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, MITESCU 

GHEORGHE) 

Se prezintă art..3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 26 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, MITESCU 

GHEORGHE) 

Se prezintă art..4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 26 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, MITESCU 

GHEORGHE) 

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

pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, 

MITESCU GHEORGHE) 

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

pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, 

MITESCU GHEORGHE) 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă (GRIVEI 

GHEORGHE, CILIBIU NICOLAE, NOVAC GHEORGHE, VÎLCEANU DAN, DOBRIŢOIU ION, MITESCU GHEORGHE).. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a judeţului Gorj; 
              Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

              Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia juridică şi 

administraţie publică locală şi Direcţia urbanism. 

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 industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului– 

favorabil 

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

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională-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 Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului –favorabil. 
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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 cu 32 voturi. 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 

voturi). 

Se prezintă art..4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 32 voturi. 

Se prezintă art.5 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). 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/2007 privind participarea 
judeţului Gorj la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare 
,,ADIS” Gorj; 
             Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

             Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală. 

             Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Persoana nominalizată este doamna CIOLOCOI MĂDĂLINA- ADINA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj. 

Se trece la procedura votului secret. 

Voturi valabil exprimate- 30. 

Voturi pentru- 23. 

Voturi împotrivă- 7. 

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 cu 31 voturi. 

Se prezintă art.3 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).. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj a unor terenuri în vederea 
realizării de investiţii ce se vor efectua în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de management integrat al 
deşeurilor solide în judeţul Gorj”; 
               Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

 Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia juridică şi 

administraţie publică locală, Unitatea de implementare a Proiectului ,, Sistem de management integrat al deşeurilor 

solide în judeţul Gorj” şi Serviciul evidenţă patrimoniu şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

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 de urbanism ;i amenajarea teritoriului- favorabil. 

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 cu 32 voturi. 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 

voturi). 

Se prezintă art..4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 32 voturi. 

Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 

voturi). 

Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 

voturi). 

Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 32 voturi. 
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Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 

voturi). 

Se prezintă art.9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 32 voturi. 

Se prezintă art. 10, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

(32 voturi). 

Se prezintă art. 10, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

(32 voturi). 

Se prezintă art.11 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 32 voturi. 

Se prezintă art.12 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 

voturi). 

Se prezintă art. 13 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 32 voturi. 

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

Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Florescu Ciprian-Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Gorj,  în calitate de reprezentant al judeţului Gorj în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sud-Vest Oltenia; 
             Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

            Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală. 

             Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală. 

Persoana nominalizată este domnul FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj. 

Se trece la procedura votului secret. 

Voturi valabil exprimate- 30. 

Voturi pentru- 24. 

Voturi împotrivă- 6. 

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 cu 31 voturi. 

Se prezintă art.3 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).. 

În continuare se discută despre obiectivele pe termen scurt şi lung ale zonei Rânca. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- obiectivul major este preluarea sistemului de apă, staţie epurare, prin acele 

hotărâri ale consiliilor locale Novaci şi Baia de Fier. 

Se lucrează la inventarierea de care avem nevoie pe sistemul de distribuţie a apei , să punem ordinea de care 

avem nevoie la racordarea sistemului de distribuţie, sistemului de canalizare şi să nu avem în perioadele de vârf cu 

turişti, criză de apă, mai ales iarna. 

Domnul Leuştean Dumitru, primarul oraşului Novaci- am demarat activităţile pentru sezonul rece, la Rânca, iar 

săptămâna trecută s-a făcut reparaţia la sistemul de alimentare cu apă. 

Vom continua cu strada Tătărăscu, cca 20 ml conductă dezvelită, ce va fi îngropată la adâncimea corespunzătoare. 

Vom continua lucrările pe strada respectivă, ştim cum arată drumul, au fost şi intervenţii neverificate la 

momentul respectiv, şi-a făcut racord fiecare când a dorit, s-a rezolvat cu scurgerea apelor, să nu deranjeze locatarii. 

Privind salubritatea, avem un program bine pus la punct, două zile pe săptămână vine maşina şi ridică gunoiul, 

aici vom suplimenta şi alte curse pentru eliminarea mizeriei. 

Legat de proiectul derulat, canal şi telescaun, suntem în faza aproape de recepţie, s-au găsit nişte neconcordanţe, 

unele remediate, chiar mâine va fi o discuţie pe această temă a remedierii defecţiunilor, să putem face recepţia pentru ca 

lucrarea să fie predată la beneficiari. 

Acest proiect- canal, telescaun şi alimentare cu apă- să-l predăm la Vârful Păpuşa, pentru a nu fi discuţii. 

Aceasta este perspectiva imediată. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- v-aţi făcut datoria şi aţi dat detaliile necesare. 

În perioada imediat următoare ne vom deplasa la Rânca şi vom face un program concret, un comandament pentru 

asigurarea tuturor condiţiilor pentru cale de acces liberă, să nu fie îngreunată din cauza deszăpezirii. 
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Va fi un serviciu permanent, care se va ocupa de toate aspectele, apă, canal, telescaun şi salubritate. 

Vom face un grafic cu etapele pe care să le parcurgem pentru a obţine statutul de staţiune turistică. 

Domeniul prioritar este cel cu privire la dezvoltarea infrastructurii, care a fost atins. 

Avem în atenţie drumul Transalpina şi drumul de sub munte, alături de celelalte proiecte importante, 

Redescoperă Gorjul, etc. care au scos în evidenţă cât de important este acest lucru pentru creşterea numărului de turişti. 

Numărul de turişti a crescut simţitor, cu peste 20%, spaţiile de cazare cu peste 30% şi nu ne oprim aici. 

Acum este şi Săptămâna turismului gorjean, luni a fost simpozionul cu judeţele Sibiu, Caraş-Severin, Hunedoara, 

de a realiza pachete integrate de turism, pentru pregătirea de locaţii pentru odihnă, locuri de tratament, etc. 

Acest parteneriat poate fi extins prin creşterea capacităţii noastre şi a spiritului asociativ privind zona turistică 

Oltenia. 

E vorba de zona Rânca-Cornesul Mare şi în aceste zile se continuă cu Vâlcea, Alba, să facem legătura spirituală 

care să stea la baza punerii în practică a proiectelor cu susţinere materială. 

Se vor asigura servicii pentru toţi. 

De interes comun cu Doljul, cale rapidă rutieră ce face legătura cu Deva prin Tg-Jiu şi modernizarea Defileului. 

Domnul Neaţă Gheorghe, consilier judeţean- novăcean fiind, am suferit ani de zile că asupra acestei zone nu şi-a 

aplecat nimeni atenţia. 

Vă felicit pentru ceea ce aţi făcut aici, pentru că v-aţi gândit să faceţi ceva pentru ca zona să devină staţiune 

turistică, o staţiune cum sunt puţine în ţară. 

Era greu, eram nevoiţi să mergem la Rusu, cu rucsacul în spate. 

Mereu am suferit şi nu s-a făcut nimic până acum. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- anul trecut a fost o şedinţă furtunoasă aici, s-au realizat o serie de lucruri care 

au fost stabilite atunci şi de aceea am susţinut problemele acestea. 

Ce făceam dacă nu aveam bani pentru modernizarea Drumului de sub munte, dacă Ministerul nu ar fi dat curs 

modernizării drumului Transalpina 

În promovarea zonei ne-a ajutat foarte mult presa naţională şi locală, turiştii, fiind un lucru extraordinar ceea ce 

am făcut, care ne obligă să dezvoltăm în continuare serviciile, pentru a nu pune în pericol ceea ce s-a realizat până acum. 

Să luăm totul pas cu pas, să vedem ce avem de făcut ca să nu pierdem Staţiunea Rânca. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier judeţean- am dorit să mă înscriu la cuvânt la punctul Diverse, să vorbesc măcar 5 

minute pentru a nu întrerupe şedinţa. 

Este lipsă de transparenţă şi cred că nu trebuie să se supere nimeni dacă e nevoie de mai multă transparenţă. 

Aviz favorabil au dat comisiile de specialitate buget, juridică, învăţământ şi sănătate şi nu toţi consilierii fac 

parte din aceste comisii. 

Toţi consilierii judeţeni vor să ştie ce se întâmplă cu banii. 

Prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Gorj se validează dispoziţiile emise de preşedinte, lucrurile sunt detaliate 

foarte puţin şi de aceea trebuie să ştim ce se întâmplă cu banii. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- să ştie şi gorjenii acest lucru. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier judeţean- eu nu fac parte din acele comisii care şi-au dat avizul şi în afară e 

transparenţă, fac apel la consilieri să avem un limbaj decent, în primul rând dumneavoastră nu sunteţi un exemplu prea 

bun. 

Şedinţa de consiliu judeţean s-a transformat într-un exerciţiu de vot, deşi ar trebui ca fiecare să îşi spună punctul 

de vedere. 

Eu nu am venit în Consiliul Judeţean Gorj să nu ştiu anumite lucruri. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- citiţi Regulamentul. 

Preşedintele consiliului judeţean poate să intervină atunci când se vorbesc prostii. 

Un proiect de hotărâre îl supun aprobării după ce întreb dacă sunt discuţii, întrebări, propuneri. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier judeţean- pentru reparaţiile pe drumurile judeţene, cei de la Direcţia de drumuri 

nu ştiu ce vor repara. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- toate drumurile sunt reparate de constructor. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier judeţean- dacă mă întreabă cineva ce reparaţii se fac, cu ce bani, nu-i corect să 

ştim acest lucru? 

Am venit aici numai să ridicăm mâna 
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Este un lucru bun ceea ce se face la Rânca, orice promovare a judeţului este un lucru extraordinar şi sunt convins 

că orice iniţiativă, din acest punct de vedere, este bună. 

Ar trebui să încercăm să sprijinim promovarea judeţului şi în afara ţării. 

Aveţi o vârstă la care nimeni nu vă poate schimba. 

Domnul Mitescu Gheorghe, consilier judeţean- dacă comportamentul dumneavoastră ar fi pentru prima dată, ar fi 

fost din cauza aerului, dar aveţi altceva. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- tânărul Vîlceanu este un pătimaş politic, tot ce spune dânsul este nejustificat. 

De fiecare dată întreb, la fiecare punct al ordinii de zi, dacă sunt discuţii, observaţii, dacă doreşte să intervină 

cineva. 

Eu îl rog pe domnul Vâlceanu să nu ia ceva ce nu ar trebui de la o echipă depăşită, să nu ignore cetăţenii. 

Veniţi la comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate să puneţi prezenţa aşa cum este. 

Sunt informat că mulţi consilieri judeţeni lipsesc de la comisiile de specialitate şi sunt puşi prezenţi. 

La comisiile de specialitate lipsesc consilierii judeţeni cei mai vorbăreţi. 

Este o mare diferenţă între domeniul privat şi cel public. 

În domeniul public banii sunt cheltuiţi potrivit legii. 

Aici e vorba de atitudinea celor 6 consilieri judeţeni PD-L, care nu înţeleg ce trebuie să facă şi care fac mai mult 

rău. 

Domnul Vâlceanu Dan, consilier judeţean- ce clientelă am făcut noi 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- acum vorbeşte domnul Grivei care a stat mai mult degeaba 4 ani la Consiliul 

Judeţean Gorj. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier judeţean- am avut grijă să nu furaţi din consiliul judeţean, am stopat jaful, 

domnule preşedinte. 

 

 

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

 

 

 

  PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

  Ion Călinoiu                                   Zoica Zamfirescu 
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