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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 30.07.2009, la lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului 
Judeţean, la care participă: 

 
CONSILIERII JUDEŢENI: 
 

CĂLINOIU ION 
 

1. ANGHELOIU RADU ADRIAN 
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. GLOMNICU ALEXANDRU 
11. GRIVEI GHEORGHE 
12. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
13. MANŢOG IONEL. 
14. MAREŞ DUMITRU 
15. MĂLĂESCU ION. 
16. MILOSTEANU GHEORGHE 
17. MITESCU GHEORGHE 
18. ORZAN GHEORGHE 
19. PAVEL NELU 
20. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 
21. POPESCU CORNELIU 
22. RĂDUCU ION 
23. RÂBU VASILE 
24. RETEZEANU CONSTANTIN. 
25. TEODORESCU ION CLAUDIU 
26. TROTEA TIBERU 
27. VULPE ION 

Au lipsit următorii consilieri judeţeni   DRĂGOI ALECU, FLORESCU CIPRIAN 
ADRIAN, NEAŢĂ GHEORGHE, POPA VALENTIN, ŞARAPATIN ELVIRA. 
 

Participă potrivit legii, Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj. 
Invitaţi: 

 
1. Stricescu Daniela- director, Directia tehnico-economică; 
2. Bajmatără Cosmin- director adjunct, Directia tehnico-economică; 
3. Popescu Claudia- director, Directia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii 

externe; 
4. Merfu Margareta- director, Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 
5. Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
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Din partea Instituţiei Prefectului participă Florescu Ion, prefect şi domnul 
Romanescu Marcel, subprefect  

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul  
Ion Călinoiu, preşedinte, care precizează că în conformitate cu Dispoziţia 
nr.390/2009 a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, cu 
următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie  „Extindere şi dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Dobriţa, judeţul Gorj”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie ‚‚Completarea sistemului clasic de producere a apei 
calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară şi care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului la Spitalul de Pneumoftiziologie 
Dobriţa, comuna Runcu, judeţul Gorj”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie ‚‚Completarea sistemului clasic de producere a apei 
calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară şi care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgu-Jiu, str. Progresului”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie ‚‚Completarea sistemului clasic de producere a apei 
calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară şi care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru implementarea 
proiectului  „Energia solară, o alternativă pentru viitor ”;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru implementarea 
proiectului „Extindere şi dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, judeţul 
Gorj”;   

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-
Jiu ca titular al dreptului de administrare a imobilului Corp C1 – Ambulatoriu 
Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu propus pentru reabilitare în 
cadrul proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Fundaţia Cultural 
Ştiinţifică “General Gheorghe Magheru”, în vederea cofinanţării proiectului 
„Tinerii, viitorul culturii gorjene”;  

9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Gorj; 

10. Diverse. 
La punctul Diverse se propune şi  Proiectul de hotărâre privind repartizarea 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Gorj pe anul 2009, 
a unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj 

În urma supunerii la vot,  consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate cu 
ordinea de zi, inclusiv cu propunerea făcută. 

Se începe cu punctul 9 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică Gorj; 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Hot%20%20ind%20tehnici%20extindere%20Dobrita-.pdf
Hot%20%20ind%20tehnici%20extindere%20Dobrita-.pdf
Hot%20%20ind%20tehnici%20extindere%20Dobrita-.pdf
Aprobare%20cheltuieli%20energie%20solara.pdf
Aprobare%20cheltuieli%20energie%20solara.pdf
Aprobare%20cheltuieli%20extindere%20Dobrita.pdf
Aprobare%20cheltuieli%20extindere%20Dobrita.pdf
Aprobare%20cheltuieli%20extindere%20Dobrita.pdf
hotarare%20spital%20judetean%20administrator.pdf
hotarare%20spital%20judetean%20administrator.pdf
hotarare%20spital%20judetean%20administrator.pdf
hotarare%20spital%20judetean%20administrator.pdf
hotarare%20spital%20judetean%20administrator.pdf
Hotarare%20Acord%20Gheorghe%20Magheru.pdf
Hotarare%20Acord%20Gheorghe%20Magheru.pdf
Hotarare%20Acord%20Gheorghe%20Magheru.pdf
hot%20modificare%20atop.pdf
hot%20modificare%20atop.pdf
Hotarare%20Repartizare%20Fond%20Rezerva.pdf
Hotarare%20Repartizare%20Fond%20Rezerva.pdf
Hotarare%20Repartizare%20Fond%20Rezerva.pdf


 3 

Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie 
Publică Locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică 
locală –favorabil. 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 
28 voturi pentru 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- îl felicităm pe domnul Caragea şi îi urăm 
succes în activitatea pe care o desfăşoară la nivelul Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie şi ca membru în ATOP. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie  „Extindere şi dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, 
judeţul Gorj”; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice, 

Direcţiei cooperare, dezvoltare şi relaţii externe şi Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj 

 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

sănătate şi protecţie socială– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi 

cooperare regională– favorabil. 
Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 
Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 
Se prezintă art.1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 

fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 

28 voturi pentru 
Punctele 2,3 şi 4 de pe ordinea de zi s-au concretizat într-un singur proiect de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie ‚‚Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu 
sisteme care utilizează energie solară şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii 
aerului, apei şi solului: Spitalul de Pneumoftiziologie Dobriţa, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Tg-Jiu (Str. Tudor Vladimirescu), Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu (Str. 
Progresului)” 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei tehnico-economice,  
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 

Indicatori%20tehnoco%20economici%20panouri%20solare.pdf
Indicatori%20tehnoco%20economici%20panouri%20solare.pdf
Indicatori%20tehnoco%20economici%20panouri%20solare.pdf
Indicatori%20tehnoco%20economici%20panouri%20solare.pdf
Indicatori%20tehnoco%20economici%20panouri%20solare.pdf
Indicatori%20tehnoco%20economici%20panouri%20solare.pdf
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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 Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
sănătate şi protecţie socială– favorabil. 

Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art.1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 
28 voturi pentru 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru implementarea proiectului  
„Energia solară, o alternativă pentru viitor ”;  

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice, 

Direcţiei cooperare, dezvoltare şi relaţii externe şi Direcţiei Juridice şi Administraţie 
Publică Locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
sănătate şi protecţie socială– favorabil. 

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

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 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 

fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 

fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 

fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 

28 voturi pentru 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru implementarea  

proiectului „Extindere şi dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, judeţul Gorj”;   
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice, 

Direcţiei cooperare, dezvoltare şi relaţii externe şi Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj. 

 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 învăţămînt, cultură, 

sănătate şi protecţie socială– favorabil. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi 
cooperare regională– favorabil. 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 
28 voturi pentru 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind desemnarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-

Jiu ca titular al dreptului de administrare a imobilului Corp C1 – Ambulatoriu Integrat 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu propus pentru reabilitare în cadrul 
proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”; 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei cooperare, dezvoltare 

şi relaţii externe şi Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică 

locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţămînt, cultură, 

sănătate şi protecţie socială– 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 art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art. 2, alin 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art. 2, alin 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 
28 voturi pentru 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Fundaţia Cultural 

Ştiinţifică “General Gheorghe Magheru”, în vederea cofinanţării proiectului „Tinerii, 
viitorul culturii gorjene”;  

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice, 

Direcţiei cooperare, dezvoltare şi relaţii externe şi Direcţiei Juridice şi Administraţie 
Publică Locală. 

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 pentru prognoze, dezvoltare şi 
cooperare regională– favorabil. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– 
favorabil 

Se prezintă art.1, alin 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art.1, alin 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru 

Se prezintă art. 2, alin 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art. 2, alin 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 
fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 
28 voturi pentru 

Se trece la proiectul de hotărâre privind repartizarea din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Gorj pe anul 2009 a unor ajutoare către 
alte unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Gorj 

Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice, 

Direcţiei cooperare, dezvoltare şi relaţii externe şi Direcţiei Juridice şi Administraţie 
Publică Locală. 

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. 
Discuţii 

Domnul Barbulea Valerică, consilier judeţean- sunt 3 comune mari, cu 
posibilităţi, care pot să se gospodărească, nu să recurgă la ajutor.  

Nu trebuie apelat la ajutorul Consiliului Judeţean, cu ce îşi vor plăti salariile pe 
viitor, Consiliul judeţean nu este sac din care să dăm fonduri. 

Unele primării au un aparat propriu prea mare, care nu se justifică.  
Rog să atenţionaţi aceste primării că , Consiliul Judeţean nu are fonduri pentru 

a-i ajuta. 
Domnul Puiu Diaconescu, consilier judeţean-s-a discutat mut şi în cadrul 

comisiei de specialitate, aceste 7 primării au nişte probleme deosebite, iar aceste 
sume sunt binevenite pentru realizarea acestei investiţii.  

Cea mai grea problemă este că dispun doar de 2 maşini, astfel nu pot face 
faţă activităţii, să dezafecteze şi gropile de gunoi.  

Sprijinul pe care îl dăm pentru aceştia este substanţial, dar cele 7 primării 
împreună cu conducerea Consiliului Judeţean, să găsească soluţii cu ce se va 
întâmpla în viitor.  

De la Novaci la Tg-Jiu este prea mult pentru tona de gunoi. 
Aceste materiale sunt refolosibile.  
Poate se renegociază aceasta la nivelul Consiliului Judeţean.  
Acum este vorba de numai 7 primării, dar vor mai urma şi alţii. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte-investiţiile sunt binevenite, însă sunt 

necesare câteva explicaţii.  
În mod deosebit, la ceea ce se referea Domnul Puiu Diaconescu. 
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 La nivelul judeţului Gorj, în ce priveşte gestionarea gunoiului, există un 
Program judeţean compus dintr-un depozit central şi 5 staţii de sortare.  

Pentru realizarea acestui proiect sunt unele măsuri prinse în acest Program, 
pe etape. 

 Până în data de 16 iulie a.c., gropile neconforme trebuiau închise. 
S-a făcut o analiză şi s-au luat măsuri corespunzătoare pentru realizarea 

acestui obiectiv în acest an. 
Va fi o informare separată privind gestionarea deşeurilor menajere.  
E vorba de finanţări nerambursabile pentru implementarea Programului 

judeţean. 
Aceste proiecte au avut o dimensiune dată de ghidul de finanţare.  
Consiliile locale trebuie să vină cu fonduri în completare. 
Legat de maşinile din dotare, s-a făcut o analiză , fiind program pentru fiecare 

localitate privind gestionarea deşeurilor. În final, totul este impus de lege, se vor 
rezolva problemele la nivelul localităţilor, iar ADIS va veni cu restul localităţilor.  

Se impune această Asociaţie, întrucât aşa este legea.  
Nu se poate obţine licenţiere pentru mai multe localităţi.  
Noi susţinem punctul de vedere privind reducerea cheltuielilor salariale. 
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a 

fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 
Se prezintă art. 2, alin 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 

Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 28 voturi pentru. 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 

28 voturi pentru 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- aş prezenta o situaţie pe care este bine să o 

depăşim, legată de funcţionarea Consiliului Judeţean.  
Legat de sprijinul pe care să-l acorde salariaţii Consiliului Judeţean pentru a 

se elimina nişte suspiciuni, ei acordă sprijin în clasificarea unor probleme în faţa 
electoratului, probleme legate de investiţii, etc, toţi sunt de bună-credinţă. 

Toţi salariaţii care sunt în subordinea mea, au dreptul să informeze consilierii 
judeţeni, cetăţenii judeţului, despre anumite probleme, dar nu obligaţi. 

În cursul zilei de ieri, domnul Barbulea Valerică, consilier judeţean, a solicitat 
nişte informaţii în legătură cu DJ 661.  

Colegul nostru a spus care este constructorul de bază, mai sunt încă 3 lucrări 
scoase la licitaţie, dar în acelaşi timp, domnul Barbulea face un număr de telefon 
pentru a se achita de nişte sarcini faţă de domnul Morega.  

Nu e bine să ţinem oamenii să se scape numai de probleme de acest gen. 
E bine să se facă o cerere încât salariaţii Consiliului Judeţean să aibă timpul 

necesar pentru a se ocupa de unele probleme. 
De aceea, să fim corecţi şi să ducem mandatul pentru gorjeni şi în interesul 

gorjenilor. 
Domnul Barbulea Valerică, consilier judeţean- întâmplător, m-a sunat în timp 

ce discutam cu domnul Bajmatără.  
Când voi mai solicita unele treburi, voi face scris. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- implicaţi direct salariaţii în nişte discuţii care 

nu-şi au rostul. 
Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- nu am semnat până acum nimic 

tocmai pentru a elimina orice suspiciune politică.  
Poziţia dumneavoastră, domnule preşedinte, este agresivă când se solicită 

ceva să se dea, care este regimul pentru ca, consilierii judeţeni să ceară informaţii 
Aş face o precizare, noi trebuie să ne folosim de Legea nr. 544 pentru a avea 

acces la aceste informaţii  
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Cred că avem dreptul să mergem  la direcţiile de specialitate, săm solicităm 
orice lucru care este de interes public.  

Vreau să merg să văd şi eu această documentaţie pe DJ 661, îmi spune 
cineva că nu am acest drept 

Nu trebuie pus pumnul în gură unora.  
De peste un an de zile nu s-a spus nimic despre activitatea desfăşurată de 

salariaţii Consiliului Judeţean.  
Tocmai pentru a evita orice speculaţie, eu nu am solicitat nici o informaţie.  
Poziţia dumneavoastră este neconformă cu legea.  
Toţi colegii noştri să aibă acces la toate documentele solicitate, aşa cu spune 

legea. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- sunt convins că dumneavoastră aţi 

interpretat greşit intervenţia mea, consilierii judeţeni au acces la orice informaţie şi 
acest lucru să se ia în calcul.  

Solicitările dumneavoastră se pot discuta în comisiile de specialitate, acestea 
pot constitui teme de analiză.  

Solicitaţi şi formulaţi în scris, dar nu să ţineţi salariaţii din activitate câte o 
jumătate de zi. 

Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- atitudinea dumneavoastră este mai 
mult decât agresivă. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte-dumneavoastră veniţi şi luaţi informaţiile pe 
care le doriţi, dar totul să funcţioneze în limita Regulamentului. 

Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- vă rog să luaţi act în mod public, să 
existe o cameră şi începând de mâine, să puneţi la dispoziţie toate informaţiile 
solicitate. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- există calea legală, luaţi corespondenţa şi 
consultaţi. 

Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- programul îl fac eu, dumneavoastră 
respectaţi legea. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- un om certat cu legea nu-mi spune să 
respect eu legea. 

Domnul Manţog Ionel, consilier judeţean- să avem o discuţie extrem de 
civilizată şi vă cer public şi eu am interesul să văd această documentaţie, începând 
de la studiul de fezabilitate. 

Începând de mâine să existe o cameră să vedem toată documentaţia aceasta. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- de mâine se va pune la dispoziţie această 

cameră. 
 
 
 

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

 PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
   Ion Călinoiu              Zoica Zamfirescu 


