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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 30.11.2010, la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: 
 
CONSILIERII JUDEŢENI: 
 

CĂLINOIU ION 
 

1. ANGHELOIU RADU ADRIAN 
2. RÂBU VASILE 
3. BARBULEA VALERICĂ 
4. BĂLAN VASILE 
5. BĂLOI TUDOR 
6. BOLDOR-FLITAN CORNELIU 
7. COJOCARU ELENA 
8. CRĂCIUNESCU ION 
9. DASCĂLU DUMITRU 
10. DIACONESCU PUIU 
11. DRĂGOI ALECU 
12. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 
13. GÂRJOABĂ CORNELIU 
14. GRIVEI GHEORGHE 
15. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
16. MANŢOG IONEL 
17. MAREŞ DUMITRU 
18. MIHAI CONSTANTIN 
19. MILOSTEANU GHEORGHE 
20. MITESCU GHEORGHE 
21. NEAŢĂ GHEORGHE 
22. ORZAN GHEORGHE 
23. PAVEL NELU 
24. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 
25. POPA VALENTIN 
26. POPESCU CORNELIU 
27. RĂDUCU ION 
28. RETEZEANU CONSTANTIN 
29. ŞARAPATIN ELVIRA 
30. TEODORESCU ION CLAUDIU 
31. TROTEA TIBERU 
32. VULPE ION 
 
Participă potrivit legii, doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.  
 

Invitaţi: 
 

Prefectul judeţului Gorj- Andrei Vasile Liviu; 
Stricesu Daniela- director executiv,  Direcţia Tehnico- Economică; 
Bajmatără Cosmin- director executiv adjunct, Direcţia Tehnico- Economică; 
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Marcău Costel- director executiv,  Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală şi Transport Public 
Judeţean; 
Florescu Liliana- şef serviciu, Direcţia Tehnico- Economică; 
Slivilescu Lidia- şef serviciu, Direcţia Tehnico- Economică; 
Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 
Popescu Doinel- director DJEP Gorj 
Mischie Dorela- director adj.ec. DGASPC Gorj 
Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
 
Procesul-verbal al şedinţei ordinare din 29.10.2010 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.1130/2010, a fost convocat Consiliul 
Judeţean în şedinţă ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.62/31.08.2010 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume şi cote defalcate 
din unele venituri ale bugetului  de stat,  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, 
pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru anul 2010; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2010; 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic al documentaţiei ,,Actualizare plan urbanistic 

general, comuna Ţînţăreni, judeţul Gorj”; 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj începând cu data de 1 decembrie 2010; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi Camera 
Agricolă Judeţeană Gorj, pentru anul 2011; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.108 din 13.11.2009 
privind aprobarea  proiectului  „Realizarea sistemului integrat de salvare montană al judeţului 
Gorj” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr.21 din 23.11.2009 pentru proiectul „Realizarea 
sistemului integrat de salvare montană al judeţului Gorj”;  

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de Investiţii pe Termen Lung ,,Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor (SMID) la nivelul judeţului Gorj” finanţat prin Axa prioritară 
2- POS MEDIU ,, Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor istorice contaminate”- Domeniul major de intervenţie 2.1 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului ,,GORJEANUL 
ANULUI” şi a distincţiilor conferite unor personalităţi cu merite deosebite; 

11. Diverse 
 
Înainte de a se trece la discuţiile asupra ordinii de zi a şedinţei ordinare, domnul Ion Călinoiu- 

preşedinte urează multă sănătate consilierului judeţean Andrei Maioreanu, cu ocazia zilei Sfântului 
Apostol Andrei. 

Se întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi. Nefiind alte probleme, se  
supune la vot. 

În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate. 
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Se propune ca lucrările şedinţei ordinare să înceapă cu punctul 9 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de Investiţii pe Termen Lung ,,Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor (SMID) la nivelul judeţului Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2- POS 
MEDIU ,, Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice 
contaminate”- Domeniul major de intervenţie 2.1. 

Se începe cu acest punct al ordinii de zi, întrucât sunt invitaţi şi cei care s-au ocupat de acest proiect, 
cu toţii fiind în cunoştinţă de cauză, realizându-se astfel un domeniu cu implicaţii foarte mari în ceea ce 
priveşte dezvoltarea durabilă a judeţului. 

Domnul Alexei, consultant proiect, prezintă o sinteză la acest punct al ordinii de zi. 
Este vorba de implementarea unui sistem de management al deşeurilor la nivel judeţean, cu 

cofinanţare prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. 
Se prezintă etapele: 
Etapa I - realizarea documentaţiilor în vederea obţinerii finanţării, realizarea Planului de Investiţii pe 

termen Lung, realizarea aplicaţiei de finanţare, setul de documentaţii de atribuire a contractelor de 
servicii, verificarea documentaţiilor şi obţinerii finanţării, construirea şi echiparea sistemului judeţean de 
management integrat al deşeurilor, licitaţia de atribuire a serviciilor de concesionare pentru operarea 
sistemului judeţean de management integrat al deşeurilor. 

Planul de investiţii pe termen lung a fost elaborat pe baza metodologiei pusă la dispoziţie de către 
Ministerul Mediului şi Pădurilor şi se întinde pe o perioadă de 30 de ani (2010-20140). 

La elaborarea planului de investiţii s-a ţinut seama de toate elementele din domeniul gestionării 
deşeurilor, existente în prezent la nivel naţional. regional şi judeţean. 

Acest Plan de investiţii acoperă toate problemele prevăzute în Tratatul de aderare a României la UE 
şi legislaţia actuală. 

În judeţul Gorj îşi desfăşoară activitatea n număr de 7 operatori de salubrizare, din care 5 sunt 
licenţiaţi. 

Acum, în judeţ, există 5 instalaţii de sortare şi transfer a deşeurilor, 3 în operare în localităţile 
Turceni, Rovinari şi Novaci şi 2 în curs de finalizare în localităţile Motru şi Tg-Cărbuneşti. 

În legătură cu depozitarea deşeurilor colectate, acestea se depozitează în prezent în depozitul de la 
Tg-Jiu, care a fost dat în funcţiune în anul 2009 în cadrul unui parteneriat public-privat. 

Pe lângă acest depozit mai există încă 8 depozite de deşeuri menajere, care au sistat activitatea de 
depozitare. 

Obiectivele legate de gestionarea deşeurilor în judeţul Gorj au fost stabilite ţinându-se seama de 
prevederile Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor- regiunea Sud-Vest Oltenia şi Planului judeţean 
de gestionare a deşeurilor, în baza prevederilor legislative europene şi naţionale. 

Ca obiective tehnice, prevenirea degenerării deşeurilor, colectarea şi transportul deşeurilor, 
colectarea separată, promovarea valorificării deşeurilor, tratarea deşeurilor şi eliminarea deşeurilor, 
închiderea celor 7 depozite neconforme din cele 8 existente în judeţ. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- noi concretizăm că acest proiect este imperios necesar în vederea 
accesării fondurilor europene. 

Domnul Păsărin Ovidiu Dragoş, consilier judeţean- se accesează fondurile europene, dar să se 
umărească desfăşurarea programelor. 

Direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean să-şi facă datoria în legătură cu atribuţiile 
acestea, întrucât dacă dezvoltăm acest program, să nu ne tezim că dispare tocmai esenţa. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- să dea Domnul să obţinem fondurile necesare. 
Fiecare unitate din cadrul Consiliului Judeţean îşi desfăşoară activitatea potrivit autonomiei.  
Între noi şi consiliile locale este raport de colaborare, nu subordonare. 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei Cooperare Dezvoltare Regională şi Relaţii 

Externe, Direcţiei Tehnico-Economice, Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală şi Transport Public 
Judeţean şi Arhitect Şef; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil ; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - favorabil; 

http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp
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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 Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională - 

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

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

unanimitate (33 voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  

       Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.62/31.08.2010 privind 

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume şi cote defalcate din unele venituri ale 
bugetului  de stat,  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală, pentru anul 2010; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei Tehnico-Economice şi Direcţiei Juridice, 

Administraţie Publică Locală şi Transport Public Judeţean; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil ; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze - favorabil; 
Discuţii 
Domnul Barbulea Valerică, consilier judeţean- în comisia de specialitate mi-am spus părerea.  
Problema ar fi următoarea- sumele alocate conform criteriilor stabilite , să dăm câte ceva la toţi, nu numai 

la unele localităţi, iar la altele zero. 
Am ridicat problema şi în cadrul Comisiei, dar nu au fost de acord. 
Trebuie analizată şi repartiţia făcută de direcţia de specialitate. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- este bine să se verifice cum se lucrează, o analiză mai temeinică se 

impune. 
Fiind în perioada de sfârşit de an, la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din 

sume şi cote defalcate, trebuie să se ţină seama de lucrările în execuţie şi nefinaizate. 
Suma aceasta repartizată nu înseamnă nici 500 mil lei vechi pentru fiecare localitate din judeţ. 
E vorba de proiecte cu cofinanţare. Acum se repartizează numai suma de 24 mld lei vechi. 
Domnul Orzan Gheorghe, consilier judeţean- cu privire la sumele acordate primăriilor, nu se poate 

compara localitatea Polpvragi cu localitatea Băleşti. 
Polovragi nu a primit nimic, având de achitat sume de 30 mii lei din surse proprii. 
De ce cu unele localităţi se lucrează într-un mod şi cu altele în  alt mod? 
Dacă se pot verifica primăriile care aparţin PNL. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- doriţi să analizăm localităţile Băleşti şi Polovragi. 
Diferenţa la localitatea Băleşti este la lucrarea de canalizare, documentaţiile au fost depuse în urma  

solicitărilor făcute şi analizate în şedinţa cu primarii şi responsabilii economici în data de 25.11.2010.  
Am zis atunci, care nu au trimis machetele , să le trimită a doua zi, până la orele 10,00. 
De ce nu aţi verificat dacă au depus anexele acestea? 
Domnul Păsărin Ovidiu Dragoş, consilier judeţean- noi nu ştim de existenţa acestor proiecte la localităţi. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- evidenţa acestor proiecte nu există în proprietatea noastră, noi le-am  

solicitat scris şi telefonic, încât toate localităţile să răspundă la aceste machete. 
E bine să vedem în ograda fiecăruia ce se întâmplă. 
Banii nu vor fi daţi în afara prevederilor legale. 
Totul s-a făcut în urma unei analize corecte. 
Domnul Barbulea Valerică, consilier judeţean- de ce nu vin primarii cu propuneri şi noi le analizăm în  

comisia de specialitate. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- cu suma de 24 mld lei vechi nu se pot susţine toate lucrările. 
Domnul Păsărin Ovidiu Dragoş, consilier judeţean- materialele de la ordinea de zi a şedinţei ne-au  

parvenit foarte târziu. 

http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp
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Nu se dau înainte cu 5 zile. Au venit foarte târziu şi nu au putut fi studiate. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- s-a făcut o analiză obiectivă la nivelul instituţiei, am avut discuţii cu  

primarii, responsabilii economici, s-a explicat ce înseamnă culoare albastră, roşie, etc. 
Domnul Păsărin Ovidiu Dragoş, consilier judeţean- nu se pot corecta sumele acum la unele localităţi. 
Dacă se pot diminua la unele un anumit procent care să fie dat la altele. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- faceţi un amendament concret şi îl supunem la vot. 
Luaţi de la o localitate şi puneţi la alta. 
Domnul Orzan Gheorghe, consilier judeţean- dacă este un proiect de hotărâre nu poate fi modificat. 
Domnul Mareş Dumitru, consilier judeţean-  la Turburea s-a dat mai mult în comparaţie cu Turceni şi  

Mătăsari unde nu s-a dat nimic, legat de activitatea ce se desfăşoară pe raza acestor localităţi. 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 18 

voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 6 abţineri 
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 18 

voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 6 abţineri 
Se prezintă art.3, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 

18 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 6 abţineri 
Se prezintă art.3, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 

18 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 6 abţineri 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 8 voturi 

împotrivă şi 6 abţineri 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2010; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei Cooperare Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, 
Direcţiei Tehnico-Economice, Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală şi  

Transport Public Judeţean şi Arhitect Şef; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil ; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională - favorabil; 

Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 19 

voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 8 abţineri 
Se prezintă art.2, lit a) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 

22 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 8 abţineri 
Se prezintă art.2, lit b) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 

22 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 8 abţineri 
Se prezintă art.2, lit c) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 

22 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 8 abţineri 
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 22 

voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 8 abţineri 
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 22 

voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 8 abţineri 
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 22 

voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 8 abţineri 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, 1 vot  

împotrivă şi 8 abţineri 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile publice  

comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor Gorj şi Direcţiei  

Juridice, Administraţie Publică Locală şi Transport Public Judeţean; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil ; 

http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp
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Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

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

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

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

unanimitate (33 voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului unic al documentaţiei ,,Actualizare plan urbanistic general, 

comuna Ţînţăreni, judeţul Gorj”; 
Se prezintă Expunerea de motive la proiectul de hotărâre. 
Se prezintă Raportul de specialitate al Arhitectului Şef; 
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.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

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

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

unanimitate (33 voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Gorj începând cu data de 1 decembrie 2010; 
Se prezintă  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
Se prezintă  Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, administraţie publică locală şi transport public 

judeţean şi Direcţiei tehnico-economice; 
Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe- favorabil; 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

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

unanimitate (33 voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi Camera Agricolă Judeţeană Gorj, pentru anul 2011; 

Se prezintă  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
Se prezintă  Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, administraţie publică locală şi transport public 

judeţean şi Direcţiei tehnico-economice; 
Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil; 
Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe- favorabil; 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

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

unanimitate (33 voturi).  
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Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.108 din 13.11.2009 privind 

aprobarea  proiectului  „Realizarea sistemului integrat de salvare montană al judeţului Gorj” şi a cheltuielilor 
legate de implementarea acestuia; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei Cooperare Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, 

Direcţiei Tehnico-Economice, Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală şi Transport Public Judeţean; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil  
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului - favorabil;  
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism- favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională - favorabil; 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.I al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

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

unanimitate (33 voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr.21 din 23.11.2009 pentru proiectul „Realizarea sistemului integrat de 
salvare montană al judeţului Gorj”;  

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei Cooperare Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, 

Direcţiei Tehnico-Economice, Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală şi Transport Public Judeţean; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală- favorabil  
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe - favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului - favorabil;  
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională - favorabil; 
Se prezintă Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

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

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

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

unanimitate (33 voturi).  
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi).  
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului ,,GORJEANUL ANULUI” şi a 

distincţiilor conferite unor personalităţi cu merite deosebite; 
Se prezintă Expunerea de motive la proiectul de hotărâre . 
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, 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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională–

favorabil; 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism- favorabil 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii public şi IMM-uri–favorabil; 
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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 Proiectul de hotărâre. 
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

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

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

unanimitate (33 voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (33 voturi). 

 
 

 

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

 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

  Ion Călinoiu                      Zoica Zamfirescu 
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