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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 30.05.2014, la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 
Gorj, la care participă: 
 
I. CONSILIERII JUDEŢENI: 

 
 CĂLINOIU ION 
 CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

FLORESCU CIPRIAN ADRIAN       
AMZA ELENA 
BANŢA VICTOR 
CILIBIU NICOLAE 
CIUCHIATU CONSTANTIN 
CORNOIU SABIN 
DOBRIŢOIU ION 
DRĂGOI ALECU 
DRĂGHICI DOREL 
FILIP ROBERT DORIN 
GRECI COSMIN 
GRIVEI GHEORGHE 
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
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 
ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 
ŞARAPATIN ELVIRA 
VÎLCEANU DAN 
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 A lipsit  motivat d-na Dumitraşcu Maria, consilier judeţean. 
 Participă, conform legii, d-na Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu – secretar al 
judeţului. 

 
II. INVITAŢI: 
 
1.Stricescu Daniela 
2.Giurgiulescu Claudia 
3.Marcău Costel 
4.Ungureanu Victoria 
5.Cotruna Dumitru 
6.Slivilescu Lidia 
7.Lăzărescu Valeriu 
8.Tătaru Tiberiu 
9.Grofu Despina 
10. Reprezentanţi ai mass-mediei locale 

 
 Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Văcaru Vasile – prefect. 

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei şi reţinerea propunerilor, Consiliul 
Judeţean, în urma votului, a fost de acord cu următorii consilieri judeţeni: Vîlceanu Dan, 
Banţa Victor şi Porumbel Gheorghe. 

Înainte de a se intra în ordinea de zi, domnul Ion Călinoiu, preşedinte, precizează 
următoarele: Dorim ca această şedinţă să fie operativă, întrucât sunt o serie de 
evenimente în judeţ, astfel că, la ora 12.00, la Motru se desfăşoară zilele municipiului 
Motru, pe parcursul a două zile şi, de asemenea, dl. Ion Ghiţulescu – 50 de ani de 
cântec, manifestarea va fi un spectacol extraordinar, televizat, dedicat sărbătoritului, în 
data de 30 mai 2014 la Casa de Cultură a Sindicatelor Tg-Jiu. 

În continuare, dl. Cornoiu Sabin depune jurământul. 
Se prezintă următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 359/05.05.2014, emisă în temeiul art.82 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al 
Judeţului Gorj pe anul 2014; 

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

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Ansamblului 
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/70%20validare%20dispozitie.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/70%20validare%20dispozitie.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/70%20validare%20dispozitie.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/70%20validare%20dispozitie.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/71%20rectificare%20buget.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/71%20rectificare%20buget.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/72%20modific%20st%20fctii%20ap%20spec%20cjgj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/72%20modific%20st%20fctii%20ap%20spec%20cjgj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/73%20modific%20st%20fctii%20doina%20gj.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/73%20modific%20st%20fctii%20doina%20gj.pdf
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5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Gorj; 

7. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru 
curse regulate speciale; 

8. Raport privind rezultatele auditului efectuat la Spitalul Judeţean de 
urgenţă Tg-Jiu; 

9. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj privind modul de 
îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj 
adoptate în anul 2013; 

10. Diverse. 
 
La punctul „Diverse” s-au propus următoarele: 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea 

concursului de ocupare a funcţiei de manager la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Tg-Jiu; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de 
întreţinere pentru anul fiscal 2014 al beneficiarilor de servicii de la 
centrele rezidenţiale pentru adulţii cu handicap aflate în subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială ş Protecţia Copilului Gorj; 

3. Analiza de nevoi Gorj 2014. 
Se propune amânarea punctului IX al ordinii de zi – „Raportul Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Gorj privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a 
hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj adoptate în anul 2013”, raport ce va fi 
prezentat în şedinţa viitoare a Consiliului Judeţean, întrucât timp de o lună de zile a fost 
campania electorală şi nu a putut fi definitivat, la şedinţa următoare acest raport va fi în 
formă completă. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată, inclusiv propunerile făcute.  
 
Se trece la punctul I al ordinii de zi: 
 
Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 359/05.05.2014, emisă în temeiul art.82 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii 
administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/74%20modific%20st%20fctii%20centrul%20conserv%20cult.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/74%20modific%20st%20fctii%20centrul%20conserv%20cult.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/75%20modificarea%20inventarului%20bunurilor.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/75%20modificarea%20inventarului%20bunurilor.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/76%20licente%20traseu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/76%20licente%20traseu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/77%20cost%20mediu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/77%20cost%20mediu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/77%20cost%20mediu.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/30.05.2014%20-%20Adoptate/77%20cost%20mediu.pdf
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică 
locală. 

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

 
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 pentru). 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 
 
Se trece la punctul II al ordinii de zi:  
 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al 

Judeţului Gorj pe anul 2014. 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică 

locală. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, 

silvicultură şi protecţia mediului. 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 3. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
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Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 
de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 
de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 
 
Se trece la punctul III al ordinii de zi: 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Gorj. 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate 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. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 
 

Se trece la punctul IV al ordinii de zi: 
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Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Ansamblului 
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu. 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate 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. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte. 
 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 1. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord cu 31 voturi pentru şi 1 abţinere (Porumbel Gheorghe). 
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alineatul 2. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord cu 31 voturi pentru şi 1 abţinere (Porumbel Gheorghe). 
 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord cu 31 voturi pentru şi 1 abţinere (Porumbel Gheorghe). 
 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord 

cu 31 voturi pentru şi 1 abţinere (Porumbel Gheorghe). 
 
Se trece la punctul V al ordinii de zi: 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii 
administrative – Serviciul Resurse Umane şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică 

locală. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte. 
 
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 pentru). 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 
de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 
de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 
 

Se trece la punctul VI al ordinii de zi: 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Gorj. 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii 
administrative. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică 

locală. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului. 
 
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 pentru). 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
Se prezintă art. 7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
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Se prezintă art. 8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 
de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 
de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 10 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 
de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 11 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 
de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 12 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 
de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

Se prezintă art. 13 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 
de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 

 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 
 
Se trece la punctul VII al ordinii de zi: 
 
Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru curse 

regulate speciale. 
 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia urbanism şi 

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

locală. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri. 
 
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 pentru). 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 
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Se trece la următorul punct al ordinii de zi: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere 

pentru anul fiscal 2014 al beneficiarilor de servicii de la centrele rezidenţiale 
pentru adulţii cu handicap aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială ş Protecţia Copilului Gorj. 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii 
administrative şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. 

 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică 

locală. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă 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 pentru). 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost 

de acord în unanimitate (32 voturi pentru). 
 
Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (32 voturi pentru). 
 
Se trece la următorul punct al ordinii de zi: 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea 

concursului de ocupare a funcţiei de manager la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgu-Jiu. 

 
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către 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. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistenţă socială. 
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Discuţii: 
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean: Proiectul de hotărâre a fost depus 

ieri şi noi nu l-am văzut până acum, habar nu avem despre ce este vorba. Având în 
vedere situaţia Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu şi a experimentelor făcute până 
acum, lucrurile trebuiau să fie mult mai stabile şi discutate mai clar. În plus, noi am cerut 
un audit data trecută. Un audit înseamnă constituirea unei comisii prin Dispoziţie a 
Preşedintelui, lucru ce nu s-a făcut, ci un simplu raport al directorului. Nu este ceea ce 
am cerut noi. 

La Spitalul Judeţean sunt o serie de probleme, acolo trebuie făcute investiţii etc. 
şi de aceea consider că era nevoie de acest audit, înainte de a se lua unele măsuri să 
stabilim clar ce trebuie să facem şi comisia trebuia să se implice mai mult. La spital sunt 
o serie de probleme care pot conduce la pierderea acreditării şi de aceea îi rog pe 
colegii judeţeni să fie de acord cu amânarea acestui proiect de hotărâre până când vom 
avea un audit clar. Probabil că viitorul manager va trebui să vină pe o procedură de 
recrutare. Ar trebui angajată o firmă de recrutare, aşa cum s-a făcut la CEO, spre 
exemplu. Înseamnă că altfel nu mai e privat. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Pentru stabilitate, realizăm demersurile 
necesare ca firma de management să fie una stabilă şi să fie admisă să organizeze un 
concurs de management, inclusiv pe persoană fizică. Este vorba de un amendament de 
amânare a acestui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, deşi nu se justifică acest 
lucru, ştim care sunt obiectivele Consiliului Judeţean. 

Vom discuta problema aceasta şi la materialul de pe ordinea de zi care urmează. 
Totuşi, sunt obligat să supun la vot amânarea proiectului de hotărâre. 

Domnul Popa Valentin, consilier judeţean: Va urma organizarea concursurilor 
pentru şefii de secţii şi poate nu e bine să fie un manager interimar. Supun aprobării 
menţinerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre. 

Nu trebuie amestecat acest proiect de hotărâre cu Raportul de audit ce trebuia 
făcut. 

În urma votului, 15 consilieri judeţeni au fost pentru menţinerea proiectului 
de hotărâre pe ordinea de zi şi 17 consilieri judeţeni au fost împotrivă (consilierii 
judeţeni PNL, PDL şi PPDD). 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: În urma votului proiectul de hotărâre se 
amână pentru şedinţa viitoare, iar vineri va fi şedinţă extraordinară a Consiliului 
Judeţean pentru stabilirea majorităţii şi desemnarea vicepreşedinţilor Consiliului 
Judeţean. 

Domnul Banţa Victor, consilier judeţean: La nivel naţional, şi poate la nivelul 
judeţului Gorj este o problemă privind acea bacterie ucigaşă, lucru dezbătut şi în presa 
locală, şi de aceea dacă la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică şi conducerii Spitalului 
Judeţean de Urgenţă s-au luat unele măsuri împotriva acestei bacterii. Să fie scoase în 
evidenţă acele măsuri de eradicare, întrucât au fost şi decese din această cauză în ţară. 
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În continuare, se prezintă Raportul de activitate pe anul 2013 al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, raport prezentat de către domnul Tătaru Tiberiu, 
manager. 

Domnul Banţa Victor, consilier judeţean: Cum a fost întocmit acest Raport de 
activitate pe anul 2013 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu de către domnul Tătaru, 
manager? 

Domnul Tătaru Tiberiu, manager: Acest Raport de activitate pe anul 2013 a 
fost întocmit cu aportul aparatului de specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-
Jiu. 

Domnul Banţa Victor, consilier judeţean: Managerul trebuia să depună acest 
raport la începutul anului. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Contractul cu firma TETRAEDRU a fost 
reziliat înainte de termen, cei care vin îşi asumă să pună lucrurile la punct, îşi propun 
anumite obiective în mod evident. 

Domnul Neaţă Gheorghe, consilier judeţean: Vă amintiţi că atunci când s-a 
propus manager privat am menţionat că în ţară numai în judeţul Mehedinţi există şi am 
atenţionat că nu va fi bine. Acum s-a ajuns la concluzia că nu a fost bine, deşi atunci am 
votat şi eu. Acum este momentul de a pune bazele pentru viitor, să avem o conducere 
serioasă, care să nu se joace cu problemele de la Spitalul Judeţean. 

Menirea unui spital într-un judeţ este de a asigura sănătatea şi nu altceva prin 
doctori şi medicamente. Nu prin altceva, care sunt auxiliare. Fondurile să fie pentru 
salarii obligatoriu, salariile fiind de mizerie, şi medicamente. Managementul a fost prost 
la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu. 

Domnul Popa Valentin, consilier judeţean: Nu ştiu cu ce ne împiedică 
scoaterea la concurs a postului de manager la acest spital. 

Domnul Neaţă Gheorghe, consilier judeţean: Nu este nici un impediment că 
rămâne puţin director interimar. Nu este nimic deosebit, rămâne interimar pentru o lună 
de zile. 

Domnul Popa Valentin, consilier judeţean: Dumneavoastră trebuia să fiţi de 
acord cu acest proiect de hotărâre. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean: Ştiţi cum se venea aici şi se 
spuneau baliverne, ştiţi ceea ce spunea doamna Manu aici şi tocmai de aceea am cerut 
un raport de audit. În al doilea rând, interimatul nu încurcă cu nimic ducerea la 
îndeplinire a sarcinilor. Sper să nu mai avem astfel de cazuri, cunoaşteţi în detaliu 
problemele, să nu se vină cu hotărâre de pe o zi pe alta. 

Şi eu am votat aducerea unui manager privat şi recunoaştem că a fost o greşeală 
şi lucrul acesta trebuie să îl asumăm. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Acest lucru s-a făcut pentru crearea 
condiţiilor unor servicii medicale de calitate. Şi în perioada aceea indicatorii spitalului au 
fost îndepliniţi, poate mai bine decât pe timpul d-lui Neaţă. Poate atmosfera din Spitalul 
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Judeţean pe timpul managementului privat nu a fost tocmai bună, dar în ce priveşte 
realizarea indicatorilor, s-a stat bine. 

În altă ordine de idei, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu trebuie adus acolo 
unde îi e locul, avem această responsabilitate. E vorba de asigurarea salariilor, 
investiţiilor etc., deşi putem spune că sunt şi oameni care nu şi-au făcut datoria. Orice 
lucru poate fi realizat, dar dacă prelungim boala şi nu avem medici, secţii bine 
organizate, nu e bine. De aceea, trebuie puse toate problemele la punct şi să lămurim 
problemele la şedinţa viitoare. 

Domnul Mitescu Gheorghe, consilier judeţean: Vă rog să vă pregătiţi că într-
un viitor nu prea îndepărtat o discuţie de genul acesta va avea loc şi în ceea ce priveşte 
Clubul Pandurii. Tot dumneavoastră v-aţi asumat responsabilitatea. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Trebuie amintită perioada în care clubul a 
fost condus de sindicatele lui Marin Condescu, un susţinător al PDL. Şi la Clubul de 
fotbal tot aşa aţi făcut şi o să căutaţi pe acolo multe lucruri în care o să fiţi părtaşi moral 
la moştenirea lăsată de club cu cei care v-au susţinut pe dumneavoastră. Acum se 
îndreaptă lucrurile. Se plătesc toate oalele sparte. Fotbalul a fost pus pe butuci de către 
sindicatele care au susţinut PDL-ul. 

Domnul Maioreanu Andrei, consilier judeţean: Vă e foarte greu să apreciaţi 
modul în care echipa de baschet, pentru prima dată în istorie, a câştigat Cupa României 
cu un club condus de o conducere nouă şi care are rezultate extraordinare. Haideţi să 
fim obiectivi până la capăt, să încercăm să spunem lucrurilor pe nume nu să denaturăm 
şi să dezinformăm. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean: Nu are legătură ceea ce discutăm 
acum cu fotbalul sau baschetul. Am înţeles că a fost foarte bine cu managerul privat , 
cum spunea domnul preşedinte. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Managerul poate fi şi persoană fizică, dar să-
şi asume responsabilitatea. 

Domnul Banţa Victor, consilier judeţean: TETRAEDRU nu şi-a făcut datoria, în 
spital este aparatură veche, nemulţumiri în rândul medicilor, probleme cu Policlinica etc. 
Dacă, de exemplu, la psihiatrie găseşti un medic dermatolog, nu are ce să-i facă unui 
pacient. Firma respectivă nu şi-a făcut datoria, e clar. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Eu am vorbit de indicatorii de eficienţă. Este 
bine să avem specialişti pentru intervenţii mai complexe, să nu mai plece oamenii în 
ţară. Va fi şi concursul pentru secţiile spitalului, acestea sunt problemele. Atmosfera 
spitalului se vrea a fi bună. Să facem treabă bună şi să nu lucrăm împotriva asigurării 
serviciilor medicale pentru gorjeni. 

Domnul Neaţă Gheorghe, consilier judeţean: La nivelul Spitalului Judeţean, 
Secţia de chirurgie este la nivel de clinică, se rezolvă orice caz, nimeni nu a fost trimis la 
Bucureşti şi de aceea să vă retrageţi cuvintele din respect pentru spital, chirurgia nu e 
depăşită cu nimic în judeţul Gorj. 
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Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Nu încercaţi să faceţi dintr-un obiectiv 
important, sănătatea, un capital politic, întrucât şi aici pierdeţi. Am încercat să 
îmbunătăţim condiţiile de cazare, erau secţii în spital în care îţi era ruşine să intri şi toate 
acestea s-au făcut atunci când a fost deschidere. Tot ce se face este pentru asigurarea 
specialiştilor, medicilor, a aparatului administrativ şi a celorlalte servicii medicale. Primul 
lucru care se impune este schimbarea mentalităţii. 

Domnul Orzan Gheorghe, consilier judeţean: Să nu facem din aceste discuţii 
un capăt de ţară, se discută de doi ani de zile şi nu putem să punem lucrurile la punct. 
S-a amânat acest proiect de pe ordinea de zi tocmai pentru crearea condiţiilor acestui 
transfer care se face de la manager privat la persoană fizică. Acest proiect poate fi 
pregătit mult mai bine şi rog să se înţeleagă că nu a fost un vot negativ împotriva 
spitalului sau altcuiva. Spitalul judeţean a fost mereu pe primele pagini ale mass-mediei 
locale şi nu trebuie cineva să ne pună la zid pentru modul în care am votat astăzi. Nu s-a 
făcut acest lucru din cine ştie ce motive. Sunt convins că lucrurile vor merge mai bine şi 
tot ce se face va fi benefic pentru Siptalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu. 

 
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi: 
 
Analiza de nevoi Gorj 2014. 
 
Se prezintă scopul, obiectivele cercetării, rezultatele şi concluziile. 
 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Problemele acestea au fost prezentate şi în 

cadrul grupurilor privind Strategia de dezvoltare economico-financiară a judeţului Gorj. 
Avem în vedere proiectele pentru aducerea la standarde a lucrărilor privind 
infrastructura, ţinta finală fiind asigurarea locurilor de muncă pentru muncitori, studenţi 
etc. 

Domnul Pavel Nelu, consilier judeţean: Este o situaţie reală nevoia de atragere 
a fondurilor europene. Mulţumesc colegilor mei, sociologi, care m-au sprijinit benevol 
privind întocmirea materialului şi sper să fim sprijiniţi în continuare. Rugămintea mea 
este să fim sprijiniţi şi de consilierii judeţeni. Din 6 în 6 luni să vedem ce se poate realiza, 
cu sprijinul ONG-urilor, mai ales în ce priveşte atragerea de fonduri şi proiecte. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Va fi un grup social de analiză în cadrul 
Strategiei de dezvoltare a judeţului Gorj. 

Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina, vicepreşedinte: Să ne implicăm cu toţii, 
consilierii judeţeni, să constituim grupuri de lucru, să ţinem legătura cu primăriile, să 
încercăm să facem tot ce putem pentru această categorie şi să nu rămânem la stadiul în 
care ne aflăm acum. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Să luăm măsuri, încât să beneficieze de 
toate condiţiile acele grupe vulnerabile, care să fie o prioritate pentru autorităţile publice 
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locale şi judeţene şi a grupurilor de lucru din strategia de dezvoltare a judeţului. Să ne 
implicăm în implementarea proiectelor, creşterea gradului de performanţă etc. 

Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean: Legat de situaţia de la Ciuperceni, 
pe lângă drumul judeţean trece o conductă, care e în stare de degradare, privind 
alimentarea cu apă a localităţii, se solicită 70 mii lei, întrucât va ajunge populaţia să nu 
aibă apă. Dacă se poate găsi în buget această sumă de bani, încât să asigurăm 70 mii 
lei pentru comuna Ciuperceni. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte: Consideraţi rezolvată problema, am fost 
prezent şi eu la faţa locului, pe drumul judeţean se va asigura conducta, problema 
aceasta fiind ca şi rezolvată. Sunt soluţii pentru rezolvarea oricărei probleme. 

 
 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE, 
  Ion Călinoiu         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Dumitru Nanu 
Ex. 2 


