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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 30.04.2013, la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Gorj la care participă: 
 
I. CONSILIERII JUDEŢENI: 

 
 CĂLINOIU ION 
 CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

FLORESCU CIPRIAN ADRIAN       
BANŢA VICTOR 
CILIBIU NICOLAE 
CIUCHIATU CONSTANTIN 
DOBRIŢOIU ION 
DRĂGOI ALECU 
GRECI COSMIN 
GRIVEI GHEORGHE 
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
MANTA PANTELIMON 
MILOSTEANU GHEORGHE 
MITESCU GHEORGHE 
NANU PETRE 
NEAŢĂ GHEORGHE 
NICHIFOR GHEORGHE 
NOVAC GHEORGHE 
ORZAN GHEORGHE 
PAVEL NELU 
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 
POPA VALENTIN 
PORUMBEL GHEORGHE 
PUNGAN MARIAN CONSTANTIN 
RĂDULESCU PETRE 
RÂBU VASILE 
SLAPCIU AUREL 
ŞARAPATIN ELVIRA 
VASILESCU MARIA 
VĂCARU ALIN VASILE 
VÎLCEANU DAN 
  
Au lipsit  de la şedinţă următorii consilieri judeţeni: ANTONIE DANIEL şi. FILIP ROBERT DORIN 

 
 Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.03.2013 a fost aprobat tacit. 
 Participă, potrivit legii, domnul Marcău Costel – secretar al judeţului. 

 
II. INVITAŢI: 
 
Stricescu Daniela- director executiv; 
Bajmatără Cosmin- director executiv; 
Giurgiulescu Claudia- director executiv; 
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Mischie Dorela- director executiv adjunct DGASPC Gorj; 
Slivilescu Lidia- şef serviciu resurse umane, managementul funcţiei publice, IT; 
Dumitraşcu Liviu- comandant ISU Gorj; 
Vlădoianu Cristi- managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu; 
Grofu Despina- consilier mass-media; 
Reprezentanţi ai mass-mediei locale 

 
 Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Arjoca Sorin, subprefect. 
 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte, 
care precizează că în conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 314/2013 a fost convocat Consiliul judeţean în 
şedinţă ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013, 

înregistrată la data de 31.03.2013; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al S.C. 

Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A.; 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Serviciului Judeţean de Gestionare a 

Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective 

din serviciile/instituţiile de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj; 

5. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj, din patrimoniul Comunei 
Slivileşti şi administrarea Consiliului Local Slivileşti, a imobilului - monument istoric „Cula Cioabă - 
Chinţescu”; 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie 
,,Reabilitare drum judeţean DJ 672, km 0+000- 43+623, Ciuperceni- Godineşti- Tismana- Peştişani- 
Brădiceni- Buduhala (DN 67);  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Gorj, 
pentru anul 2013; 

8. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APAREGIO Gorj S.A.; 
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentului de Poziţie având ca obiect implementarea proiectului 

de interes comun „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj” finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial MEDIU;  

10. 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; 

11. Informare privind situaţia economico-financiară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu; 
12. Diverse . 
 

Pentru punctual DIVERSE a fost propus Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Gorj nr.8 din 31.01.2008 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare drum judeţean DJ 675, km 
0+000- km 25+000, Târgu-Cărbuneşti- Ţicleni- Peşteana-Jiu” şi a cheltuielilor legate de implementarea 
proiectului, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Se propune începerea şedinţei cu punctul 11 al ordinii de zi- Informare privind situaţia economico-financiară a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu; 

 
 

36%20executie%20buget%20martie%202013.pdf
36%20executie%20buget%20martie%202013.pdf
37%20buget%20idp.pdf
37%20buget%20idp.pdf
38%20modific%20stat%20fctii%20serv%20deseuri.pdf
38%20modific%20stat%20fctii%20serv%20deseuri.pdf
39%20alocatie%20zilnica%20hrana.pdf
39%20alocatie%20zilnica%20hrana.pdf
39%20alocatie%20zilnica%20hrana.pdf
40%20cula%20siacu.pdf
40%20cula%20siacu.pdf
40%20cula%20siacu.pdf
41%20indicatori%20dj%20672.pdf
41%20indicatori%20dj%20672.pdf
41%20indicatori%20dj%20672.pdf
42%20plan%20isu.pdf
42%20plan%20isu.pdf
43%20majorare%20capital%20aparegio.pdf
44%20document%20de%20pozitie.pdf
44%20document%20de%20pozitie.pdf
44%20document%20de%20pozitie.pdf
45%20reabilitare%20dj%20675.pdf
45%20reabilitare%20dj%20675.pdf
45%20reabilitare%20dj%20675.pdf
45%20reabilitare%20dj%20675.pdf
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Discuţii 
Domnul Neaţă Gheorghe- consilier judeţean- mulţumesc domnului manager al Spitalului pentru raportul 

prezentat şi aş face câteva precizări: 
Ca medic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, mulţumesc pentru activitatea depusă de întreg 

personalul de la acest Spital. 
În perioada raportată au fost 40 mii de cazuri externate, astfel că un număr foarte mare de oameni au fost 

trataţi în Gorj, o activitate destul de vastă, cu rezultate bune şi această muncă nu poate fi apreciată decât de 
pacienţi, mai ales că au fost foarte puţine plângeri, 23 într-un an, reprezentând doar 0,25% raportat la cei 40 mii 
de bolnavi. 

Foarte puţini au solicitat transfer la spitalele clinice din ţară. 
De fapt, este greu ca bolnavii să meargă la Tg- Mureş şi alte localităţi din ţară. 
Problema principală a Spitalului, din acest noian de4 cifre, rămâne o problemă de rezolvat, e vorba de 40 

mii spitalizaţi, contractul fiind pentru 35 mii, această problemă urmând a se rezolva. 
În anii 2009, 2010 şi 2011 au fost trataţi câte 40 mii bolnavi, fiind nevoie de 40 mii locuri, însă din porţia de 

hrană a celor 35 mii consumă 40 mii bolnavi. 
Aceasta este problema ce rămâne de rezolvat. 
Mai este vorba şi de îmbunătăţirile ce trebuie făcute privind actul medical. 
Trebuie rezolvată problema financiară de mai sus. 
Acolo sunt oameni cu pretenţii mai mari, fiind vorba de bolnavi. 
Numai când veţi fi bolnavi veţi vedea acest lucru. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- vreau să precizez şi să scot în evidenţă că atât din raportul prezentat, 

cât şi din analiza făcută de domnul Neaţă, rezultă că sunt cauze obiective, e vorba de subvenţionarea serviciilor 
medicale, o finanţare defectuoasă. 

S- a realizat descentralizarea parţială şi în continuare asigurarea finanţării este defectuoasă. 
E necesară o nouă viziune, avându-se în vedere descentralizarea spitalelor. 
Noul sistem gândit de guvernarea actuală şi toate viziunile care sunt, rezultă că descentralizarea trebuie 

dusă până la capăt, pentru eficientizarea sistemului sanitar, nu doar a serviciilor medicale. 
Referindu-ne la cauze subiective e loc de mai bine, lucruri ce ţin de gospodărit şi, de aceea, să se 

prezinte o analiză mai amănunţită a activităţii spitalului, să se prezinte o serie de măsuri care să stea în atenţia 
noastră. 

Legat de personalul spitalului, avem cadre medicale instruite, responsabile, cu o bună pregătire 
profesională. 

Ar fi bine să nu fie nicio excepţie la Spitalul Judeţean de urgenţă Tg-Jiu dar acest lucru nu se poate şi nu 
poate fi evitat niciodată. 

Este nevoie de transparenţă, asigurarea unor servicii medicale de bună calitate. 
Sunt două lucruri: 
Dacă au fost probleme legate de susţinerea unor examene, aici justiţia să-şi facă datoria. 
Şi la mine au venit să-i ajut să intre să lucreze la spital şi am zis tot timpul că examenul trebuie să fie 

corect. 
Acum aproape o lună de zile am primit un telefon de la un bolnav tratat de domnul Băleanu, care a 

mulţumit pentru modul cum a fost tratat, de aceea spun că sunt şi lucruri bune la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-
Jiu. 

Pentru a se face lucruri bune, fiecare să îşi facă datoria. 
Tot ca o cauză obiectivă, să încercăm sensibilizarea activităţii Spitalului. 
Domnul Cilibiu Nicolae, consilier judeţean- şi eu îl felicit pe domnul Vlădoianu pentru materialul prezentat 

şi modul cum abordează problemele în anul 2013. 
Legat de numărul mare de externări, foarte mulţi bolnavi externaţi se întorc, ceea ce înseamnă că ceva nu 

merge bine. 
Să vedem ce măsuri veţi lua ca acest procent să se diminueze. 
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Domnul Cristi Vlădoianu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu- oamenii vuin la spital în 
ultimul moment, numărul afecţiunilor fiind în creştere iarna. 

Domnul Cilibiu Nicolae, consilier judeţean- dacă unii bolnavi ies din spital, de ce peste 30n de zile vin din 
nou să se interneze_.  

Acest lucru trebuie văzut. 
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- îl felicit pe domnul Vlădoianu pentru materialul prezentat, însă 

aş ridica o problemă care există. 
Sunt 40 mii bolnavi internaţi, însă noi avem spitale şi în localităţile Motru, Novaci, Tg-Cărbuneşti, Rovinari, 

înseamnă că unul din 3 oameni din Judeţul Gorj ajunge la spital. 
Pentru eficientizarea activităţii spitalului să nu existe internări fictive, internări care nu există de fapt. 
Să ne ocupăm de însănătoşirea bolnavilor şi nu de altceva. 
Domnul Cristi Vlădoianu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu- problema nu există numai la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, dar cea mai bună soluţie este spitalizarea la zi, se poate face şi control, 
întrucât unii vin la spital pentru că au asigurată o masă caldă, rezolvarea problemei fiind puţin mai complicată. 

Domnul Popa Valentin, consilier judeţean- circa 70% din internaţii în spital sunt urgenţi. 
Domnul Cristi Vlădoianu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu- oamenii vin la urgenţă pentru 

că ştiu că se tratează gratuit. 
Domnul Popa Valentin, consilier judeţean- nu se poate discuta o problemă legată de sănătate decât la 

modul general, dacă e urgentă sau nu o poate spune doar medicul. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- discuţiile sunt interminabile la acest punct al ordinii de zi. 
Este nevoie de punctul specialistului în încadrarea unei afecţiuni. 
Există şi unele defecţiuni, cauze atât subiective, cât şi obiective. 
Cele obiective ţin de finanţarea serviciilor medicale, important este să obţii şi câţi mai mulţi bani de la 

Casa de sănătate. 
Eu cred că, atât prin măsurile prezentate aici de managerul Spitalului, cât şi prin seriozitatea celor de la 

Spitalul Judeţean, lucrurile vor merge în bine. 
Să ne implicăm şi noi mai mult, să vedem şi cadrul legislativ care există. 
Domnul Rădulescu Petre, consilier judeţean- materialul prezentat scoate în evidenţă şi obiectivele pe anul 

2013. 
O singură problemă aş avea de ridicat, la unele secţii, legat de personal, suunt6 oameni în vârstă, mă 

refer la medici, o atenţie mai mare atrageri tinerilor dacă se poate şi să asigurăm şi nişte spaţii de cazare pentru 
cei care vin să lucreze. 

Cred că situaţia indicatorilor tehnico-economici va fi mai bună în acest an. 
 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2013, 
înregistrată la data de 31.03.2013; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională 

şi relaţii externe şi vizat de Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
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, dezvoltare şi cooperare regională- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului- 

favorabil; 
Se prezintă Raportul  de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială- favorabil; 
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Se prezintă art. 1, lit.a al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi pentru). 

Se prezintă art. 1, lit.b al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi pentru). 

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi 
pentru). 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al S.C. Întreprinderea de 
Drumuri şi Poduri Gorj S.A.; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională 

şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
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 industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului- 

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

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

(31 voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi 

pentru). 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a 
Activităţilor de Salubrizare Gorj; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională 

şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
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 industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului- 

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

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

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

(31 voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi 

pentru). 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din 
serviciile/instituţiile de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Gorj; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială- favorabil; 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de DGASPC Gorj, Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei  buget – finanţe- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială- favorabil; 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

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

(31 voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi 

pentru). 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:  

Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj, din patrimoniul Comunei Slivileşti 
şi administrarea Consiliului Local Slivileşti, a imobilului - monument istoric „Cula Cioabă - Chinţescu”; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională 

şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
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, culte- favorabil; 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii.  
Domnul Manta Pantelimon formulează amendamentul ca acest articol să fie formulat astfel: 
Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj, prin Muzeul Judeţean Gorj „ALEXANDRU 

ŞTEFULESCU”, a imobilului - monument istoric „Cula Cioabă - Chinţescu”, aflat în patrimoniul Comunei Slivileşti 
şi administrarea Consiliului Local Slivileşti, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Se prezintă art. 3, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi pentru). 

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

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

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi 
pentru). 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ,,Reabilitare 
drum judeţean DJ 672, km 0+000- 43+623, Ciuperceni- Godineşti- Tismana- Peştişani- Brădiceni- Buduhala (DN 
67);  

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională 

şi relaţii externe. 
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 (31 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi pentru). 
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Se prezintă art. 1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 
unanimitate (31 voturi pentru). 

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

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi 
pentru). 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Gorj, pentru 
anul 2013; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională 

şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
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 art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

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

(31 voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi 

pentru). 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APAREGIO Gorj S.A.; 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională 

şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
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 industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului- 

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

unanimitate (31 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi pentru). 
Se prezintă art..2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

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

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

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

(31 voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi 

pentru). 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentului de Poziţie având ca obiect implementarea proiectului de 
interes comun „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj” finanţat prin Programul 
Operaţional Sectorial MEDIU;  
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Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională 

şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
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, dezvoltare şi cooperare regională- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului- 

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

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

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

(31 voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi 

pentru). 
Se trece la punctul 10 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; 

Consilierii judeţeni au fost de acord cu raportul prezentat. 
Se trece la punctul DIVERSE al ordinii de zi 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.8 din 31.01.2008 privind aprobarea 
proiectului ,,Reabilitare drum judeţean DJ 675, km 0+000- km 25+000, Târgu-Cărbuneşti- Ţicleni- Peşteana-Jiu” şi 
a cheltuielilor legate de implementarea proiectului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională 

şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative. 
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, dezvoltare şi cooperare regională- favorabil; 
Se prezintă art. unic al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (31 voturi pentru). 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

(31 voturi pentru). 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi 

pentru). 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- cu ocazia Sărbătorilor Pascale au fost luate toate măsurile privind 

asigurarea pazei, etc. 
Mâine, 1 Mai , sunt organizate acţiuni în pădurea de la Drăgoieni. 
Felicit pe toţi cei care au întreprins acţiuni cu ocazia Sărbătorilor Pascale. 
Domnul Slapciu Aurel, consilier judeţean- avem acel drum pentru care s-a făcut documentaţia- Glogova-

Cătunele, se află într-o stare necorespunzătoare, va deveni impracticabil. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- nu va deveni impracticabil, va reprezenta pentru noi o prioritate. 
S- a luat cunoştinţă prin toate mijloacele de starea acestui drum şi va constitui pentru noi o prioritate. 
Vom acţiona şi pe DJ Strâmba- Covrigi-Bolboşi, vedem cum rezolvăm această problemă. 
Domul Slapciu Aurel, consilier judeţean- am trimis o documentaţie la Bucureşti către parlamentarii gorjeni, 

legat de panificaţie, altfel că nu există o brutărie cu profit. 
Recolta de grâu pe anul trecut a depăşit 5 mil tone, s-au exportat numai 200 mii tone. 
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Am venit cu acest proiect şi rugăm să fim sprijiniţi în această problemă. 
Preţul făinii de grâu ar trebui să fie dublu. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- e vorba de strategia de demarare a valorificării potenţialului de care 

dispunem, legat de investiţii, înfiinţarea de ferme, etc. 
Se impune un sprijin pe perioada de secetă, o gândire foarte clară ca produsele româneşti să câştige 

pieţele. 
La noi în judeţ există brutării, cât şi materie primă, dar să fie o strategie corectă pentru valorificarea 

producţiei de grâu. 
Domnul Slapciu Aurel, consilier judeţean- preţul corect nu există la acest produs. 
 Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- valorificarea producţiei după regulile economiei de piaţă, producătorul 

să fie protejat. 
Agricultura să fie sprijinită mai mult, singura şansă pentru valorificarea potenţialului agricol. 
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- un material privind planul de investiţii pe anul 2013 şi stadiul 

investiţiilor la nivel actual. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- acest lucru îl solicitaţi la Direcţia tehnico-economică, Serviciul investiţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE, 
  Ion Călinoiu                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                      Costel Marcău 
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