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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 
PROCES-VERBAL 

 
 
Încheiat astăzi, 27.05.2011 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. DIACONESCU PUIU 
11. DRĂGOI ALECU 
12. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 
13. GÂRJOABĂ CORNELIU 
14. GRIVEI GHEORGHE 
15. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
16. MANŢOG IONEL 
17. MAREŞ DUMITRU 
18. MIHAI CONSTANTIN 
19. MILOSTEANU GHEORGHE 
20. MITESCU GHEORGHE. 
21. MOŢA IUSTIN 
22. ORZAN GHEORGHE 
23. PAVEL NELU 
24. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 
25. POPA VALENTIN 
26. POPESCU CORNELIU 
27. RĂDUCU ION 
28. RETEZEANU CONSTANTIN 
29. ŞARAPATIN ELVIRA 
30. TEODORESCU ION CLAUDIU 
31. TROTEA TIBERU 
32. VULPE ION 
  
Participă potrivit legii, doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.  
Din partea Instituţiei Prefectului participă domnul Văcaru Vasile, şef serviciu. 
Din partea Guvernului participă domnul Arjoca Sorin. 

 
Invitaţi: 
 

Ungureanu Victoria- şef serviciu,  Direcţia Tehnico- Economică; 
Trotea Maria Luminiţa- consilier, Direcţia Tehnico- Economică; 
Isuf Leontin- consilier juridic, Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală şi Transport Public Judeţean; 
Lăzărescu Valeriu- inspector, Compartiment transport public judeţean; 
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Cornoiu Daniela- consilier, Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT; 
Dobrescu Monica- şef serviciul Judeţean de gestionare a deşeurilor şi a activităţilor de salubrizare Gorj; 
Gruia Ninela- director executiv DGASPC 
Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 
Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
 
Procesul-verbal al şedinţei ordinare din 29.04.2011 a fost aprobat tacit. 

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

precizează că, în conformitate cu Dispoziţia nr.288/ 2011, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, cu 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2011; 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.24/2008 privind aprobarea 

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-
2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.60 din 27.07.2007 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drumuri judeţene DJ 665 
Curtişoara-Racoviţa km 0+000- 54+500 şi DJ 675 C Poienari- Baia de Fier km 0+000- 4+300, cu modificările 
şi completările ulterioare”; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 8 din 31.01.2008 privind 
aprobarea proiectului ”Reabilitare drum județean DJ 675, km 0+0.000 – km 25+0.000, Târgu–Cărbunești – 
Țicleni – Peșteana – Jiu” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor date de identificare a drumului judeţean DJ 675 Târgu- 
Cărbuneşti (DN 67B)- Ţicleni- Peşteana Jiu (DN 66) aflat în proprietatea publică a judeţului Gorj şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Gorj; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.31 din 10.03.2010 privind 
aprobarea cheltuielilor legate de implementarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea 
Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, judeţul Gorj; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.53 din 28.05.2009 privind 
aprobarea cheltuielilor legate de implementarea proiectului ,,Extindere capacitate, prin amenajare şi 
modernizare etaj III la Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi Bîlteni- judeţul 
Gorj”; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj; 
9. 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; 

10. Diverse. 
La punctul Diverse se propune 
 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Gorj, prin înfiinţarea Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem de management 

integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj”. 

 Informare- infrastructura critică- managementul securităţii informaţiilor şi apărarea împotriva 

criminalităţii informatice 

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. 

 Înainte de a se trece la dezbaterea proiectelor incluse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare, domnul Trotea 
Tiberu, consilier judeţean , face un apel la toţi consilierii judeţeni pentru a fi alături şi a sprijini Asociaţia de Handbal 
Club Sportiv energia Tg-Jiu. 

Se propune să se înceapă şedinţa cu Informarea privind managementul securităţii informaţiilor şi apărarea  
împotriva criminalităţii informatice. 

Informarea este prezentată de domnul Arjoca Sorin, reprezentant al Guvernului, care precizează 
următoarele 

Asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie a infrstructurilor critice este esenţială pentru dezvoltarea 
economică, menţinerea funcţiilor vitale ale societăţii şi siguranţa cetăţenilor, iar neadaptarea unor astfel de 

41%20rectific%20buget%202011.pdf
42%20modificare%20program%20transport.pdf
42%20modificare%20program%20transport.pdf
42%20modificare%20program%20transport.pdf
43%20modificare%20HCJ%20nr%2060%20din%202007.pdf
43%20modificare%20HCJ%20nr%2060%20din%202007.pdf
43%20modificare%20HCJ%20nr%2060%20din%202007.pdf
43%20modificare%20HCJ%20nr%2060%20din%202007.pdf
44%20modificare%20HCJ%20nr%208%20din%202008.pdf
44%20modificare%20HCJ%20nr%208%20din%202008.pdf
44%20modificare%20HCJ%20nr%208%20din%202008.pdf
45%20modificare%20date%20identificare%20DJ%20675.pdf
45%20modificare%20date%20identificare%20DJ%20675.pdf
45%20modificare%20date%20identificare%20DJ%20675.pdf
46%20modificare%20HCJ%20nr%2031%20din%202010.pdf
46%20modificare%20HCJ%20nr%2031%20din%202010.pdf
46%20modificare%20HCJ%20nr%2031%20din%202010.pdf
47%20modificare%20HCJ%20nr%2053%20din%202009.pdf
47%20modificare%20HCJ%20nr%2053%20din%202009.pdf
47%20modificare%20HCJ%20nr%2053%20din%202009.pdf
47%20modificare%20HCJ%20nr%2053%20din%202009.pdf
48%20modificare%20componenta%20COMISIE%20protectia%20copilului%20gj.pdf
49%20modificare%20organigrama%20pt%20infiintare%20UIP%20deseuri.pdf
49%20modificare%20organigrama%20pt%20infiintare%20UIP%20deseuri.pdf
49%20modificare%20organigrama%20pt%20infiintare%20UIP%20deseuri.pdf
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reglementări poate aduce atingere securităţii naţionale, datorită impactului generat de incapacitatea de a menţine 
respectivele funcţii, ceea ce impune crearea cadrului normativ pentru protecţia infrastructurilor critice. 

Elaborarea şi punerea în practică a unei strategii de securitate, cibernetice, în viitorul apropiat, este una din 
priorităţile ţării noastre, evidenţiată în Strategia Naţională de Apărare, asigurarea securităţii cibernetice fiind 
desemnată ca obiectiv naţional de securitate. 

Ca acte normative, e vorba de Directiva Consiliului din 8/12/2008 privind identificarea şi desemnarea 
infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora, termenul fiind până la 
data de 12 ianuarie 2011. 

De asemenea, OUG nr.98/2010, actualizată, privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor 
critice naţionale. 

Legea nr .18 din 11.03.2011pentru aprobarea, identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, 
care aprobă OUG nr.98/2010 şi instituie un nou termen- 30 iunie 2011- pentru identificarea şi desemnarea ICN 
(informaţii critice naţionale). 

Există de asemenea, o listă a sectoarelor, în număr de 10 şi una a sub-sectoarelor, în număr de 31 
Aici intră transporturile- transport rutier, feroviar, aerian, naval, petrol şi gaze. 
Este prezentată definirea, identificarea şi evaluarea structurilor critice. 
Se are în vedere tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, securitatea naţională, sănătatea, administraţia, 

alimentarea cu apă potabilă. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- este necar să ţinem cont de diversitatea a ceea ce înseamnă perspectivă a 

securizării şi vulnerabilităţii informaţiilor, în toate domeniile, aici fiind obligaţia noastră să ne ocupăm şi mai sunt o 
serie de probleme legate de aceste domenii de activitate. 

În acest domeniu destul de util, de necesar, pe lângă faptul că putem primi informaţii, este necesară şi 
securizarea în paralel. 

O analiză temeinică se impune şi aş propune ca această informare să fie transmisă şi la nivelul consiliilor 
locale, întrucât sunt o serie de probleme ce trebuie avute în atenţie, vis-a-vis de funcţionarea activităţii de informatică 
şi, de aceea, vă mulţumesc pentru informarea prezentată şi vă mai aşteptăm la şedinţele noastre. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2011; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare, 
dezvoltare regională şi relaţii externe şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi). 
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.24/2008 privind aprobarea 

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2013, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport 
public judeţean; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.I, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

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

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

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

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

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

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

(33 voturi). 
Se prezintă art.II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi). 
Se prezintă art.III al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.60 din 27.07.2007 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drumuri judeţene DJ 665 Curtişoara-
Racoviţa km 0+000- 54+500 şi DJ 675 C Poienari- Baia de Fier km 0+000- 4+300, cu modificările şi completările 
ulterioare”; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 
externe, Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Se trece la punctul 4 al ordinii e zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 8 din 31.01.2008 privind 

aprobarea proiectului ”Reabilitare drum județean DJ 675, km 0+0.000 – km 25+0.000, Târgu–Cărbunești – Țicleni – 
Peșteana – Jiu” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
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             Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 
externe, Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi). 
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Se trece la punctul 5 al ordinii e zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea unor date de identificare a drumului judeţean DJ 675 Târgu- 

Cărbuneşti (DN 67B)- Ţicleni- Peşteana Jiu (DN 66) aflat în proprietatea publică a judeţului Gorj şi în administrarea 
Consiliului Judeţean 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 de urbanism şi amenajarea teritoriului. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Se trece la punctul 6 al ordinii e zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.31 din 10.03.2010 privind 

aprobarea cheltuielilor legate de implementarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea Complexului de 
Îngrijire şi Asistenţă Suseni, judeţul Gorj; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 

externe, Direcţia tehnico-economică, Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport public judeţean şi  
DGASPC Gorj; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.I, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

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

(33 voturi).  
Se prezintă art.II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
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Se trece la punctul 7 al ordinii e zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.53 din 28.05.2009 privind 

aprobarea cheltuielilor legate de implementarea proiectului ,,Extindere capacitate, prin amenajare şi modernizare etaj 
III la Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi Bîlteni- judeţul Gorj”; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 

externe, Direcţia tehnico-economică şi Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport public judeţean; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională; 
Se prezintă art.I, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

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

(33 voturi).  
Se prezintă art.II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Se trece la punctul 8 al ordinii e zi. 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj; 

            Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
              Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport 
public judeţean. 
             Se prezintă Referatul 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.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi). 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 

voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Se trece la punctul 9 al ordinii e 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; 

Nefiind observaţii la acest Raport, este considerat însuşit de consilierii judeţeni. 
Se trece la punctul DIVERSE. 
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, 

prin înfiinţarea Unităţii de Implementare a Proiectului „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 cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 
externe, Direcţia tehnico-economică şi  Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport public judeţean. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului- 

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

unanimitate (33 voturi). 
Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (33 voturi). 
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Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 
voturi).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 
voturi).  

Se prezintă art.5, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (33 voturi). 

Se prezintă art.5, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (33 voturi). 

Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 
voturi).  

Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 
voturi).  

Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (33 
voturi).  

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Domnul Grivei Gheorghe, consilier judeţean- nu este acum în sală preşedintele Comisiei pentru prognoze, 

dar am aflat din presă că un număr de 15-18 funcţionari publici se află în Italia, de acest lucru să fim şi noi informaţi. 
În ce scop s-au deplasat, cât suportă Consiliul Judeţean diurna şi cheltuielile de tzrnasport 
De acest lucru să fie informaţi şi consilierii ju7deţeni. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- vă asigurăm de toată transparenţa, totul s.a făcut pe baza unui proiect care 

a obţinut finanţare pe POR, se desfăşoară în mai multe etape şi veţi primi toate datele de la compartimentul de 
resort. 

Legat de aceste cheltuieli cu deplasarea, aţi fost informaţi atunci când s-a aprobat Hotărârea Consiliului 
judeţean pentru finanţarea proiectului. 

În încheiere, domnul Ion Călinoiu, preşedinte, invită consilierii judeţeni la Padeş şi Vladimir, când se 
sărbătoresc 120 de ani de la evenimentele cu Tudor Vladimirescu. 

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

 
PREŞEDINTE,        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

   Ion Călinoiu                                          Zoica Zamfirescu 
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