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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 27.01.2012 la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: 

 
CONSILIERII JUDEŢENI: 
 

CĂLINOIU ION 
 

1. ANGHELOIU RADU ADRIAN  
2. RÂBU VASILE 
3. BARBULEA VALERICĂ 
4. BĂLAN VASILE 
5. BĂLOI TUDOR 
6. BOLDOR-FLITAN CORNELIU 
7. COJOCARU ELENA 
8. CRĂCIUNESCU ION 
9. DASCĂLU DUMITRU 
10. DRĂGOI ALECU 
11. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 
12. GÂRJOABĂ CORNELIU 
13. GRIVEI GHEORGHE 
14. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
15. MANŢOG IONEL 
16. MAREŞ DUMITRU 
17. MIHAI CONSTANTIN 
18. MILOSTEANU GHEORGHE 
19. MITESCU GHEORGHE. 
20. MOŢA IUSTIN 
21. ORZAN GHEORGHE 
22. PAVEL NELU 
23. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 
24. POPA VALENTIN 
25. POPESCU CORNELIU 
26. RĂDUCU ION 
27. RETEZEANU CONSTANTIN 
28. ŞARAPATIN ELVIRA 
29. TEODORESCU ION CLAUDIU 
30. TROTEA TIBERU 
31.  VULPE ION. 
 
A  absentat consilierul judeţean DIACONESCU PUIU. 
Procesulverbal al şedinţei extraordinare din 13.01.2012 a fost aprobat tacit. 
 
 
Participă potrivit legii, doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.  
Participă din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul Romanescu Marcel-subprefect. 

Invitaţi: 
 

Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia Tehnico- Economică; 
Giurgiulescu Claudia- director executiv, Direcţia dezvoltare regională; 
Bajmatără Cosmin- director executiv adjunct, Direcţia Tehnico- Economică; 
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Marcău Costel- director executiv, Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport public judeţean; 
Cimpoieru Cornel- şef Serviciu drumuri; 
Slivilescu Lidia- şef serviciu; 
Dobre Ionel- manager public; 
Boricean Laura-Doiniţa- consilier; 
Popescu Camelia-Dorina- şef serviciu DGASPC Gorj; 
Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 
Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
 

 
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte, care 

precizează că, în conformitate cu Dispoziţia nr.49/2012, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, cu 
următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2012 reprezentând venituri proprii ale 

judeţului Gorj; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Gorj la 

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2012; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2012 către Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2012 către Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2012 către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ADIA” Gorj;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ”ADIS” Gorj; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii de către Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de 
membru fondator, a cotizaţiei aferentă anului 2012, către Asociaţia „Clubul Sportiv Energia Rovinari”; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

11. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Preoteasa Constantin, director executiv 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, ca urmare a pensionării; 

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care va exercita temporar funcţia de director executiv al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011-

2020; 
15. Diverse. 
 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- a fost o propunere din partea Comisiilor IMM-uri şi cea de prognoze, ca 

dezbaterea bugetului propriu general al judeţului Gorj să fie marţi, 31.01.2012, acest lucru nefiind în concordanţă cu 
respectarea cadrului legislativ, mai ales că cele două comisii buget şi juridică au fost de acord cu introducerea acestui 
proiect de hotărâre pe ordinea de zi. 

 
Avizul favorabil sau nefavorabil al unei comisii de specialitate este consultativ. 
Dacă majoritatea consilierilor judeţeni este de acord cu amânarea şedinţei de astăzi; 
Cine este pentru desfăşurarea lucrărilor şedinţei; 
Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- votul comisiei se stabileşte în cadrul comisiei de specialitate, acolo se 

stabileşte hotărârea luată. 
În cadrul comisiilor se iau hotărâri care se discută în plenul şedinţei de consiliu judeţean. 
Se supune la vot desfăşurarea lucrărilor şedinţei de consiliu judeţean. 

5%20buget%202012.pdf
6%20taxe%20si%20tarife%202012.pdf
6%20taxe%20si%20tarife%202012.pdf
7%20contributie%20ARE.pdf
7%20contributie%20ARE.pdf
8%20contributie%20asoc%20dezv%20intercomunitara%20sv%20oltenia.pdf
8%20contributie%20asoc%20dezv%20intercomunitara%20sv%20oltenia.pdf
9%20contributie%20ag%20dezv%20reg%20sv%20oltenia.pdf
9%20contributie%20ag%20dezv%20reg%20sv%20oltenia.pdf
10%20contributie%20uncjr.pdf
10%20contributie%20uncjr.pdf
11%20contributie%20ADIA.pdf
11%20contributie%20ADIA.pdf
12%20contributie%20ADIS.pdf
12%20contributie%20ADIS.pdf
13%20contributie%20energia%20rovinari.pdf
13%20contributie%20energia%20rovinari.pdf
14%20modificare%20organigrama.pdf
14%20modificare%20organigrama.pdf
15%20incetare%20raport%20serviciu%20preoteasa.pdf
15%20incetare%20raport%20serviciu%20preoteasa.pdf
16%20desemnare%20director%20dgaspc.pdf
16%20desemnare%20director%20dgaspc.pdf
17%20modificare%20comisie%20protectia%20copilului.pdf
18%20strategie.pdf
18%20strategie.pdf
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În urma votului au fost înregistrate 21 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
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 începerea lucrărilor şedinţei cu punctul 2 al ordinii de zi, urmând apoi a fi discutate punctele 3-10 ţi 

după aceea să se discute proiectul de buget pe anul 2012. 
Consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate cu propunerea făcută. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2012 reprezentând venituri proprii ale 

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

              Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia juridică, 
administraţie publică locală şi transport public judeţean şi Arhitect şef. 
             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 proiectul de hotărâre. 
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 în unanimitate (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 în unanimitate (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, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

(32 voturi). 
Se prezintă art.6, alin.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 (32 voturi). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Gorj la 

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2012; 
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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională–favorabil. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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 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 privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 
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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională–favorabil. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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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 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 aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2012 către Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia; 
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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională–favorabil. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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 în unanimitate (32 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (32 voturi). 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2012 către Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România; 
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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională–favorabil. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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 în unanimitate (32 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (32 voturi). 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2012 către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”ADIA” 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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională–favorabil. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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 în unanimitate (32 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (32 voturi). 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ”ADIS” Gorj; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
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             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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională–favorabil. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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 în unanimitate (32 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (32 voturi). 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii de către Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de 

membru fondator, a cotizaţiei aferentă anului 2012, către Asociaţia „Clubul Sportiv Energia Rovinari”; 
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–favorabil. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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 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 aprobarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012; 
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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională–favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism–favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului– 

favorabil 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- s-a ţinut seama de Decizia nr.965/2011 a Directorului executiv al DGFP Gorj, 

privind repartizarea sumelor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012. 
S-a avut în vedere nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor 

administrativ-teritoriale. 
De asemenea, adresele şi notele de fundamentare ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Gorj şi instituţiile subordonate privind propunerile de buget pe anul 2012. 
S-a avut în vedere şi adresa DGASPC Gorj prin care s-au comunicat sumele repartizate judeţului Gorj, 

reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap pe anul 2012. 
Totodată, s-a avut în vedere adresa MADR  privind subvenţiile de la bugetul de stat pe anul 2012 alocate pentru 

finanţarea Camerei Agricole Judeţene Gorj. 
S-a avut în vedere plafonarea de cheltuieli, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii unităţilor subordonate, 

realizarea investiţiilor, proiectele cu finanţare externă, cât şi unităţile din sănătate în mod deosebit. 
Avem în vedere finanţarea proiectelor în diferite stadii de realizare. 
Tot în atenţie sunt lucrările privind modernizarea Ambulatoriului Spitalului Judeţean, realizarea proiectului de 

salvare montană, realizarea lucrărilor de la Spitalul de la dobriţa, omplexului de la Tg-Cărbuneşti, precum şi cheltuielile 
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de capital, modernizarea Casei Keber, Casei Moangă, extinderea Centrului Militar Judeţean, cât şi alte proiecte la fel de 
importante. 

Sunt asigurate finanţările pe Programul de Mediu şi cele în parteneriat cu asociaţiile unde suntem participanţi. 
Sumele sunt mai mici decât anul trecut, dar nu vreau să discut despre acestea. 
Vom face în aşa fel încât unităţile subordonate Consiliului Judeţean Gorj să funcţioneze. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi pentru şi 9 

voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ 
DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.2, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, 
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.2, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, 
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.3, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, 
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.3, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, 
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.4, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, 
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.4, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, 
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ 
DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ 
DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ 
DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ 
DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă (BĂLAN 
VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, MITESCU 
GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională–favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism–favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului– 

favorabil 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului –favorabil. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 
Discuţii 
Domnul Moţa Iustin, consilier judeţean- nu este menţionat în cadrul Regulamentului rolul fiecărui compartiment, 

sarcinile de care se ocupă fiecare compartiment în cadrul structurii. 
În al doilea rând, diagrama ce trebuie să existe în cadrul structurii organizatorice, cine cu cine colaborează. 
Nu suntem de acord cu înfiinţarea unui nou post de consilier la Cabinetul Preşedintelui, întrucât există deja 

unul. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- acel post este în cadrul Direcţiei dezvoltare regională şi relaţii externe. Este 

necesar acest post. 
Nu există în Regulament relaţiile fiecărui compartiment; 
Nu există sarcinile care revin fiecărui compartiment; 
Eu ştiu că sunt stabilite atribuţiile şi rplul fiecărui compartiment în sistem, potrivit organigramei. 
Să vedem dacă sunt bine puse relaţiile dintre compartimente, modul în care un compartiment colaborează cu 

altul. 
Se pare că în organigramă nu sunt tratate aceste treburi. 
Potrivit statului de funcţii, fiecare compartimentştie cu cine colaborează, de exemplu achiziţiile colaborează cu 

investiţiile şi juridicul. 
Să fie adaptat Regulamentul la treaba aceasta. 
Domnul Moţa Iustin, consilier judeţean- dacă există Regulament, să-l vedem şi noi. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- mergeţi la Serviciul resurse umane şi îl vedeţi. 
Domnul Moţa Iustin, consilier judeţean- materialele de la ordinea de zi a şedinţelor să fie puse la dispoziţie cu 

câteva zile înainte, cazul bugetului propriu general care a fost pus la dispoziţia consilierilor în această dimineaţă. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- acesta este un lucru care de fiecare dată a fost sesizat, aveţi dreptate, nu pot 

fi puse la dispoziţie materialele de la ordinea de zi, atât din cauze subiective, cât şi obiective, este nevoie şi de un efort 
mai mare al consilierilor judeţeni în comisiile de specialitate. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi pentru şi 9 

voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ 
DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ 
DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ 
DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă (BĂLAN 
VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, MITESCU 
GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA). 

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Preoteasa Constantin, director executiv 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, ca urmare a pensionării; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică 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 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 (32 voturi). 
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Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care va exercita temporar funcţia de director executiv al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică 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; 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- prin dispoziţie, funcţia de director executiv al DGASPC Gorj a fost  exercitată 

de doamna Gruia Ninela Natalia. 
S-a făcut o analiză la nivelul instituţiei pentru a se găsi o persoană care să îndeplinească funcţia de director 

executiv, încât activitatea instituţiei să meargă cât mai bine. 
DGASPC Gorj este o unitate deosebit de importantă, iar pentru a merge mai bine trebuie să fie organizată mai 

bine şi ne-am gândit să fie desemnată prin hotărâre a consiliului judeţean doamna Popescu Camelia-Dorina. 
În exercitarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului, an de an calificativul obţinut a fost FOARTE BINE. 
Se trece la procedura votului secret, cine nu este de acord taie numele de pe buletinul de vot. 
În urma votului secret, din 31 voturi exprimate, s-au înregistrat 28 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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 în unanimitate (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 13 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj; 

             Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport public 
judeţean. 
Se prezintă Referatul de specialitate întocmit de secretarul judeţului Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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 în unanimitate (32 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (32 voturi). 
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011-

2020; 
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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională–favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism–favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului– 

favorabil 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 
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Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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 în unanimitate (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). 
 

 
 
 
 
 

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

PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
  Ion Călinoiu                                     Zoica Zamfirescu 
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