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 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi, 26.10.2012 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 

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. 

 

Au absentat consilierii judeţeni CIUREL LAURENŢIU-DAN. ANTONIE DANIEL şi CEAUŞESCU MIHAI-COSMIN. 

 

 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26.09.2012 a fost aprobat tacit. 

 

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

Participă din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul Văcaru Vasile, şef serviciu.. 
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Invitaţi: 

 

Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia Tehnico- Economică; 

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

Cornoiu Daniela- consilier principal , Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT; 

Bratu Olimpia- director, Biblioteca Judeţeană Christian Tell Gorj; 

Hortopan Dumitru- director, Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj; 

Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 236/2012, ordinea de zi a 

şedinţei ordinare este următoarea: 

 

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri judeţeni şi validarea 
mandatelor membrilor supleanţi din lista alianţei politice Uniunea Social Liberală; 

2. Proiect de hotărâre privind 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; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 30 din 27.07.2012 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale 
„TISPREST” – S.A.; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 31 din 27.07.2012 privind   
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale 
„Parc Industrial Gorj” – S.A. – Bumbeşti-Jiu; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012, 
înregistrată la data de 30.09.2012; 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012; 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene ,,Christian Tell” Gorj; 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”; 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj; 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din  aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj,  Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Gorj, pentru anul 2013; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare 

terasamente pe DJ 675 A, km 10+400, comuna Berleşti, judeţul Gorj; 
14. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Gorj cu Municipiul Tg-Jiu în vederea preluării în administrare a 

imobilului ,, Casa de Cultură  a Sindicatelor „-Tg-Jiu; 
15. Raport privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, 

gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi 
părăsiţi în unităţile sanitare, reîntorşi în familie; 

16. Diverse. 
 

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

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 

 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri judeţeni şi validarea 
mandatelor membrilor supleanţi din lista alianţei politice Uniunea Social Liberală; 
              Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

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

48%20incetare%20validare%20mandate%20USL.pdf
48%20incetare%20validare%20mandate%20USL.pdf
49%20reorg%20comisii%20spec.pdf
49%20reorg%20comisii%20spec.pdf
49%20reorg%20comisii%20spec.pdf
52%20reprezentant%20tisprest.pdf
52%20reprezentant%20tisprest.pdf
52%20reprezentant%20tisprest.pdf
53%20reprezentant%20parc%20ind.pdf
53%20reprezentant%20parc%20ind.pdf
53%20reprezentant%20parc%20ind.pdf
54%20exec%20buget%2030.09.2012.pdf
54%20exec%20buget%2030.09.2012.pdf
50%20rectificare%20buget.pdf
55%20modific%20stat%20fctii%20biblioteca.pdf
56%20modific%20OSR%20muzeul%20judetean%20gj.pdf
56%20modific%20OSR%20muzeul%20judetean%20gj.pdf
57%20modific%20stat%20fctii%20ap%20spec%20CJGJ.pdf
57%20modific%20stat%20fctii%20ap%20spec%20CJGJ.pdf
51%20modific%20stat%20fctii%20dgaspc%20gj.pdf
51%20modific%20stat%20fctii%20dgaspc%20gj.pdf
58%20plan%20ocupare%20fctii%20publice%202013.pdf
58%20plan%20ocupare%20fctii%20publice%202013.pdf
58%20plan%20ocupare%20fctii%20publice%202013.pdf
59%20modific%20comisie%20protectia%20copilului%20gj.pdf
60%20indicatori%20DJ%20675A.pdf
60%20indicatori%20DJ%20675A.pdf
61%20asociere%20pt%20preluare%20casa%20de%20cultura.pdf
61%20asociere%20pt%20preluare%20casa%20de%20cultura.pdf
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              Se prezintă Raportul Comisiei de validare. 

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

Domnii MANTA PANTELIMON şi PORUMBEL GHEORGHE, supleanţi în lista alianţei politice Uniunea Social Liberală, ce 

urmează a fi validaţi în funcţia de consilier judeţean, dau citire jurământului, după care, rostesc 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 

(30 voturi). 

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

(30 voturi). 

Se prezintă art..2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 29 voturi. 

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

voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 

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 (30 

voturi). 

Se prezintă art..2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi). 

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

voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 30 din 27.07.2012 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale 
„TISPREST” – S.A.; 

Se prezintă Expunerea de motive; Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică 

Locală;  

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului; 
Se propune ca membru în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale „TISPREST” – S.A. domnul 

MANTA PANTELIMON. 

Se trece la procedura votului secret. 

În urma opţiunilor, rezultatul votului a fost următorul: 

MANTA PANTELIMON- voturi valabil exprimate- 29, din care : voturi pentru- 29 şi voturi împotrivă-0 

Se prezintă art..1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 29  voturi pentru. 

Se prezintă art..2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

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

voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 31 din 27.07.2012 privind   
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale „Parc 
Industrial Gorj” – S.A. – Bumbeşti-Jiu; 

Se prezintă Expunerea de motive;  

http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia6.asp
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Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală;  

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului; 

Se propune ca membru în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” – S.A. – 

Bumbeşti-Jiu domnul PORUMBEL GHEORGHE. 

Se trece la procedura votului secret. 

În urma opţiunilor, rezultatul votului a fost următorul: 

PORUMBEL GHEORGHE- voturi valabil exprimate- 29, din care : voturi pentru- 29 şi voturi împotrivă-0 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 29  voturi pentru. 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

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

voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012, 
înregistrată la data de 30.09.2012; 
              Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

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

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 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. 

Se prezintă art.1, lit.a) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 29  voturi 

pentru. 

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

(30 voturi).. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

Se trece la punctul 6 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. 

Discuţii 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier judeţean- în comisia de specialitate s-a discutat foarte mult pe marginea 

acestui proiect de hotărâre, nu sunt împotriva acestui proiect e hotărâre dar cred că e bine să se facă o prioritizare a 

lucrărilor, prioritate să fie DJ Ciuperceni-Mătăsari. 

Specialiştii Consiliului Judeţean să facă această prioritizare a lucrărilor şi să ne prezinte acest lucru. 

Să ştim şi noi din timp pe ce drumuri se fac reparaţii pentru a răspunde cetăţenilor când ne întreabă de acest 

lucru. 

http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia6.asp
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Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- e vorba de o investiţie pe Programul Naţional, rog Direcţia Tehnico-Economică 

să prezinte situaţia Comisiei de urbanism, cât şi în celelalte comisii. 

Acest Program are mari greutăţi în desfăşurare. 

S-au asigurat cele două straturi de asfalt, cu excepţia podurilor ce urmează a fi reparate. 

Se va asigura un trafic îmbunătăţit faţă de situaţia precedentă. 

Asigurarea fondurilor de la Ministerul Dezvoltării se face în funcţie de lucrările executate şi neplătite. 

Pe data de 5 luna viitoare vom avea realizările în linii mari, facem lucrări pentru obţinerea banilor. 

În Program este deschisă finanţarea. 

Urmează podurile şi podeţele. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier judeţean- totuşi se impune o prioritizare a lucrărilor, cu sumele alocate. 

Nu sunt bani pentru reparaţiile pe toate drumurile. 

Podul de la Mătăsari se află într-o situaţie mai grea şi de aceea să se facă prioritizările în funcţie de situaţia din 

teren. 

Să ştim exact unde e nevoie de prima intervenţie. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- de acord cu propunerea. 

Se prezintă art.1, lit.a) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 29  voturi 

pentru. 

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

(30 voturi).. 

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

(30 voturi).. 

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

(30 voturi).. 

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

(30 voturi).. 

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

(30 voturi).. 

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

(30 voturi).. 

Se prezintă art.4, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

(30 voturi).. 

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

voturi).. 

Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene ,,Christian Tell” 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, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

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

(30 voturi).. 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”; 
              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 (30 

voturi).. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

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

voturi).. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Gorj; 
             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 

(30 voturi).. 

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

(30 voturi).. 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. 

              Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului 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 de sănătate şi asistenţă socială- favorabil 

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

(30 voturi).. 

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

(30 voturi).. 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 
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Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din  aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Gorj,  Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Gorj, pentru anul 2013; 
              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 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului 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 Referatul întocmit e secretarul judeţului. 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare 
terasamente pe DJ 675 A, km 10+400, comuna Berleşti, judeţul Gorj; 
              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-  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-  favorabil; 

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

(30 voturi).. 

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

(30 voturi). 

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

(30 voturi).. 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi).. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Gorj cu Municipiul Tg-Jiu în vederea preluării în administrare a 

imobilului ,, Casa de Cultură  a Sindicatelor „-Tg-Jiu; 

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- favorabil; 

Discuţii 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte-  acest lucru se realizează pentru ca imobilul Casa de Cultură a Sindicatelor Tg-

Jiu să fie adus într-o situaţie corespunzătoare. 
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Din punct de vedere juridic nu sunt probleme. 

Este o responsabilitate pe care ne-o asumăm cu toţii. 

Noi plătim chirie acolo unde funcţionează Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului, plătim utilităţile 30% şi 

avem şi Şcoala Populară de Artă şi Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale pe care le putem 

comasa acolo, dar şi pe celelalte dacă este nevoie. 

Se va face un Program de realizare a veniturilor, e vorba de realizarea veniturilor proprii. 

Vom începe reparaţiile începând cu sala de spectacole de la Casa de Cultură a Sindicatelor. 

Sunt spectacole cu solişti consacraţi, ţinuţi într-o situaţie vitregă acolo. 

Vom întra în asociere cu Primăria Municipiului Tg-Jiu pentru rezolvarea debitelor acestui imobil. 

Se va clarifica totul prin actele legale, se va stabili proprietarul. 

Se va trece la modernizarea clădirii la parametrii corespunzători. 

Acolo vor avea loc simpozioane de interes naţional. 

Domnul Manta Pantelimon, consilier judeţean- cu privire la oportunitate este chiar de dorit să se realizeze. 

Nu sunt clarificate problemele de administrare din punct de vedere financiar după preluare   

În al doilea rând şi eu fac parte din Consiliul de Administraţie, treaba aceasta nu e stabilită prin Acordul de 

asociere. 

La viitoarea şedinţă de consiliu judeţean să stabilim împreună cu Consiliul Municipal un fel de Regulament de 

funcţionare, vis-a-vis de funcţionare, conducere, contabil. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- aveţi dreptate, am vrut să scurtăm drumul şi la art.3 din proiectul de hotrâre se 

spune: 

,,Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj să stabilească modalitatea efectivă de administrare a 
imobilului după încheierea contractului de dare în administrare şi a protocolului de predare-primire a imobilului în cauză.” 
 

Aparatul juridic de la Consiliul Judeţean se va ocupa şi de Regulamentul de asociere. 

Problema fondurilor se va rezolva din venituri proprii. 

Vom face ordine şi nu se va sta măcar o zi fără activitate la această Casă de Cultură a Sindicatelor, urmând să aibă acces 

şi studenţii, pensionarii, etc. 

Casa de Cultură a Sindicatelor se va autofinanţa. Toate reparaţiile nu se vor face din buget, ci din venituri proprii. 

Domnul Popa Valentin, consilier judeţean-  nu se face vorbire de Consiliul de Administraţie, va fi dată în asociere în mod 

gratuit. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier judeţean- va fi nevoie de eforturi financiare pentru reparaţiile care se impun, însă 

acolo îşi pot desfăşura activitatea unele instituţii, precum: Doina Gorjului, Şcoala Populară de Artă, Centrul pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, etc. 

Se vor susţine multe spectacole acolo. 

Chiar dacă va fi nevoie de eforturi financiare, lucrul acesta îl facem pentru locuitorii judeţului Gorj şi de aceea sunt de 

acord cu proiectul de hotărâre. 

Domnul Cilibiu Nicolae, consilier judeţean- apreciez şi eu acest lucru, am înţeles şi de la domnul Manta că lucrurile sunt pe 

calea cea bună. 

De aceea, specialiştii Consiliului Judeţean să încerce să rezolve şi problema cu Teatrul ,,Elvira Godeanu”. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- Teatrul Elvira Godeanu este în subordinea Municipiului Tg-Jiu. 

Dacă se va prelua şi Teatrul înseamnă să rezolvăm şi proprietatea, dacă Municipiul Tg-Jiu nu dă clădirea. 

Teatrul este funcţional, va fi o unitate administrativă pentru judeţul Gorj. 

Domnul Cilibiu Nicolae, consilier judeţean- merită studiată şi această problemă, să avem în vedere şi acest lucru. 

Domnul Porumbel Gheorghe, consilier judeţean-  la Casa de Cultură este o fundaţie, care este ilegal acolo, care s-a 

înfiinţat cum s-a înfiinţat. 

Domnul Popa Valentin, consilier judeţean- există o nebuloasă, dar şi parlamentarii de Gorj să încerce să rezolve anumite 

iniţiative. 

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

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

(30 voturi). 

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

(30 voturi).. 

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

(30 voturi).. 

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

(30 voturi). 

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

(30 voturi).. 

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

voturi).. 

Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi). 

             Se trece la ultimul punct al ordinii de zi. 

            Raport privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, 
gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în 
unităţile sanitare, reîntorşi în familie; 

Se întreabă dacă sunt discuţii sau observaţii. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- dacă nu sunt discuţii, înseamnă că acest Raport răspunde activităţii în domeniul  

respectiv. 

Consilierii judeţeni sunt de acord cu acest Raport. 

Alte probleme. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier judeţean- era obişnuinţa ca semestrial, societăţile comerciale subordonate 

Consiliului Judeţean să prezinte câte o informare în şedinţa Consiliului Judeţean privind situaţia financiară, programul de 

investiţii, să se facă şi acum acest lucru. 

La solicitarea unor consilieri judeţeni, şedinţele pe comisii de specialitate să fie programate în afara orelor de 

program. 

 

 

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

 

 

 

  PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

  Ion Călinoiu                                   Zoica Zamfirescu 
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