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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi, 28.09.2011 la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care 

participă: 

 

CONSILIERII JUDEŢENI: 

 

CĂLINOIU ION 

 

1. RÂBU VASILE 

2. BARBULEA VALERICĂ 

3. BĂLAN VASILE 

4. BĂLOI TUDOR 

5. BOLDOR-FLITAN CORNELIU 

6. COJOCARU ELENA. 

7. CRĂCIUNESCU ION 

8. DASCĂLU DUMITRU 

9. DIACONESCU PUIU 

10. DRĂGOI ALECU 

11. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 

12. GÂRJOABĂ CORNELIU 

13. GRIVEI GHEORGHE 

14. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

15. MAREŞ DUMITRU 

16. MIHAI CONSTANTIN 

17. MILOSTEANU GHEORGHE 

18. MITESCU GHEORGHE. 

19. MOŢA IUSTIN 

20. ORZAN GHEORGHE 

21. PAVEL NELU 

22. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 

23. POPA VALENTIN 

24. POPESCU CORNELIU 

25. RĂDUCU ION 

26. RETEZEANU CONSTANTIN 

27. ŞARAPATIN ELVIRA 

28. TEODORESCU ION CLAUDIU 

29. VULPE ION 

 

Au absentat consilierii judeţeni ANGHELOIU RADU ADRIAN, MANŢOG IONEL şi TROTEA 

TIBERU. 

 

 

 

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

Participă din parteal Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul Văcaru Vasile. 

Invitaţi: 

 

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

Florescu Maria Liliana- şef serviciu; 
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Giurgiulescu Ileana- Claudia- director executiv, Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 

externe; 

Ungureanu Victoria- şe serviciu buget-contabilitate; 

Marcău Costel- director executiv, Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală şi Transport Public 

Judeţean; 

Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 

Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din 12.07.2011 a fost aprobat tacit. 

 

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

preşedinte, care precizează că, în conformitate cu Dispoziţia nr.452/ 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 validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj 

nr.438 din 06.09.2011 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% 

din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale şi din 

cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anii 2012-2015 pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanţare locală; 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această 

destinaţie în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2011; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului Gorj; 

6. Diverse. 

 

Ordinea de zi se supune la vot în forma prezentată. 

În urma votului, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate cu ordinea de zi propusă. 

Se 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art.1al 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).  

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

unanimitate (30 voturi). 

74%20Rectificare%20buget%2028.09.2011.pdf
74%20Rectificare%20buget%2028.09.2011.pdf
76%20validare%20dispozitie%20nr%20438%20din%202011.pdf
76%20validare%20dispozitie%20nr%20438%20din%202011.pdf
76%20validare%20dispozitie%20nr%20438%20din%202011.pdf
76%20validare%20dispozitie%20nr%20438%20din%202011.pdf
76%20validare%20dispozitie%20nr%20438%20din%202011.pdf
76%20validare%20dispozitie%20nr%20438%20din%202011.pdf
77%20sume%20pt%20unitati%20de%20cult.pdf
77%20sume%20pt%20unitati%20de%20cult.pdf
75%20modificare%20act%20const%20adi%20sv%20oltenia.pdf
75%20modificare%20act%20const%20adi%20sv%20oltenia.pdf
78%20modificare%20ipozitii%20nventar%20bunuri%20dom%20public.pdf
78%20modificare%20ipozitii%20nventar%20bunuri%20dom%20public.pdf
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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 2 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj 

nr.438 din 06.09.2011 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anii 2012-2015 pentru susţinerea programelor 

de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală; 

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, 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; 

Discuţii 

Domnul Puiu Diaconescu, consilier judeţean- în plenul Comisiei pentru prognoze, cooperare şi 

dezvoltare regională, s-a constatat că sumele alocate pentru anul 2012, în anumite localităţi, nu acoperă 

nici cofinanţarea proiectelor în derulare. 

Nu spun că e vina consiliului judeţean, a aparatului propriu, unde sunt specialişti buni. 

De exemplu, am discutat cu consiliul local Crasna, acolo este nevoie de fonduri pentru 

drumurile comunale, extindere apă, şi canalizare. 

De asemenea, modernizarea drumului forestier, este de plătit prima tranşă la sfârşitul lunii 

octombrie- noiembrie şi nu sunt bani. 

Al treilea proiect este legat de Centrul de informare turistică, unde nu putem acoperi fondurile. 

Nici primarii nu fac totul pentru atragerea fondurilor europene şi, de aceea, să facem şi noi 

demersurile necesare la Guvern, încât în anul viitor să fie asigurată cofinanţarea pentru proiectele în 

derulare. 

Sunt şi la alte comune proiecte în derulare şi, de aceea, în cadrul Comisiei de prognoze s-a 

hotărât ca în data de 12 octombrie 2011 să ţinem o şedinţă cu consilierii judeţeni, poate de consiliu 

judeţean, să fundamentăm clar sumele pentru fiecare comună, oraş, să asigurăm banii pentru 

cofinanţarea proiectelor, măcar cofinanţarea, să facem demersuri la Guvern, la Ministerul 

administraţiei şi Internelor, încât pentru anul 2012 să asigurăm derularea acestor proiecte. 

Nu fac acest lucru cu tentă politică, dar aceasta este situaţia în judeţul Gorj, fac acest lucru în 

calitate de preşedinte al Comisiei pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională. 

Sunt obligat să sesizeze acest lucru. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- sumele repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, a cotei 

de 20% din sume defalcate pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea proiectelor de infrastructură ce necesită 

cofinanţare locală. 

Suma totală ce revine judeţului Gorj este insuficientă, mai ales pentru finanţarea proiectelor. 

În acest sens sunt discuţii obiective şi subiective. 

Eu împărtăşesc ideea de a supune dezbaterii discuţia în mod obiectiv. 

La apariţia Legii bugetului cu sumele pentru anul 2012, sumele vor fi analizate şi urmărite prin 

Programul de monitorizare. 

Acest lucru se va realiza lunar, e vorba de programe de dezvoltare rurală. 
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Vom decide care sunt priorităţile. 

Nu are relevanţă afirmaţia făcută de unii, că banii sunt împărţiţi nu ştiu în ce mod, însă ei sunt 

insuficienţi şi, pentru acest obiectiv comun să ne zbatem, să aducem bani mai mulţi de la bugetul de 

stat pentru a ne mişca în interior, pentru a susţine fiecare localitate în parte. 

Acesta este răspunsul la ceea ce înseamnă funcţionarea unităţilor administrativ-teritoriale. 

Fiecare are dreptul să trăiască mai bine sau mai puţin bine. 

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 7 voturi împotrivă (COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI 

GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU, BĂLAN VASILE, MOŢA IUSTIN, MITESCU GHEORGHE). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 

voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI 

GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU, BĂLAN VASILE, MOŢA IUSTIN, MITESCU GHEORGHE). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 

voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI 

GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU, BĂLAN VASILE, MOŢA IUSTIN, MITESCU GHEORGHE). 

Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 

voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI 

GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU, BĂLAN VASILE, MOŢA IUSTIN, MITESCU GHEORGHE). 

Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 

voturi pentru lităţi, nu acoperă  

Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 

voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI 

GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU, BĂLAN VASILE, MOŢA IUSTIN, MITESCU GHEORGHE). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru şi 7 voturi 

împotrivă (COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ 

DUMITRU, BĂLAN VASILE, MOŢA IUSTIN, MITESCU GHEORGHE). 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această 

destinaţie în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru 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.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 

voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI 

GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU, BĂLAN VASILE, MOŢA IUSTIN, MITESCU GHEORGHE). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 

voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI 

GHEORGHE, MAREŞ DUMITRU, BĂLAN VASILE, MOŢA IUSTIN, MITESCU GHEORGHE). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru şi 7 voturi 

împotrivă (COJOCARU ELENA, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MAREŞ 

DUMITRU, BĂLAN VASILE, MOŢA IUSTIN, MITESCU GHEORGHE). 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 



 5 

             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; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art.1al 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  

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 punctul 5 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului 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- favorabil. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art.1al 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  

Se prezintă art.4 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). 

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

Se trece la punctul Diverse. 

Domnul Mihai Constantin, consilier judeţean- trebuie văzută modificarea Statutului Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- discutaţi cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean. 

Domnul Mihai Constantin, consilier judeţean- la rapoartele de avizare, preşedinţii comisiilor de 

specialitate, dacă e aviz favorabil, să fie menţionat şi numărul de voturi. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- o problemă pe care o supun atenţiei având în vedere că 

suntem de bună-credinţă, să facem consilierii judeţeni să facem totul, să intervenim în mkod  tot ce e 

posibil să avem ecou prin intervenţia pe care o facem, să intervenim rapid în realizarea Programului de 

reparaţii a drumului Rovinari-Bumbeşti-Jiu. 

Se reziliază sau nu se reziliază, nu avem altă soluţie, decât de a cere Ministerului 

Transporturilor şi s-a făcut şi scris, , să se intervină în realizarea Programului de reparaţii pentru 

pregătirea drumului pentru perioada de iarnă. 

Am rugămintea la consilierii judeţeni să intervenim în mod concret pentru a avea un transport 

decent pe timpul iernii pe acest tronson de drum. 

Dacă sunteţi de accord să sprijiniţi Programul de reparaţii al drumului Rovinari- Bumbeşti-Jiu. 
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Domnul Grivei Gheorghe, consilier judeţean- legat de alimentarea cu apă a municipiului Tg-

Jiu, din cauza secetei, în ultimul timp, cetăţenii se confruntă cu lipsa apei potabile, deşi suntem un 

judeţ la poalele munţilor Carpaţi. 

Preţul la apă şi canal a crecut de 5 ori şi, de aceea, rog reprezentanţii Consiliului Judeţean care 

fac parte din Consiliul de administraţie al S.C. Aparegio S.A., să prezinte o analiză, o informare în 

şedinţa consiliului judeţean, în ideeea de a prezenta atât consiliului judeţean, cât şi cetăţenilor, care 

sunt factorii care au contribuit la creşterea preţului la apă de 5 ori, poate din cauza investiţiilor. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- vom invita directorul de la Aparegio să prezinte o informare, 

dar seceta nu are legătură cu creşterea preţului la apă. 

Împreună cu Instituţia Prefectului s-au luat măsuri pentru asigurarea apei, se va apela la sursa 

de rezervă Vâja. 

În situaţşia actuală se asigură apa în mod corespunzător în municipiul Tg-Jiu. 

Se vede efectul secetei, se poate intra în categoria situaţiilor de urgenţă. 

Vom vedea de ce au crescut preţurile de 5 ori. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier judeţean- cei de la Aparegio să spună dacă au făcut 

investiţii şi acestea trebuie amortizate. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- investiţiile la Aparegio sunt în derulare, vom avea discuţie cu 

ei, dar această discuţie să fie constructivă, urmând să se prezinte o informare corectă. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

  Ion Călinoiu                                     Zoica Zamfirescu 
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