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 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

Încheiat astăzi, 31.01.2013 la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: 

 

 

 

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 

PORUMBEL GHEORGHE 

PUNGAN MARIAN-CONSTANTIN 

RĂDULESCU PETRE 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VASILESCU MARIA 

VĂCARU ALIN VASILE 

VÎLCEANU DAN 

 

Au absentat consilierii judeţeni FILIP ROBERT-DORIN, RÂBU VASILE şi POPA VALENTIN . 

 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 21.12.2012 a fost aprobat tacit. 

 

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

Participă din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul prefect Teodorescu Ion-Claudiu. 
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Invitaţi: 

 

Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia Tehnico- Economică; 

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

Slivilescu Lidia- şef Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT; 

Giurgiulescu Ileana Claudia- director executiv, Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe; 

Bratu Olimpia- director, Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell” Gorj; 

Cepoi Ion- director, Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Gorj; 

Tănăsescu Dan- director, Direcţia pentru Agricultură Gorj; 

Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 

 

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 31/2013, ordinea de zi a 

şedinţei ordinare este următoarea: 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean şi validarea 
mandatului membrului supleant din lista Partidului Poporului- Dan Diaconescu; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/28.06.2012 privind stabilirea şi 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Gorj, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de validare constituite la nivelul Consiliului Judeţean Gorj; 
4. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare înregistrat în anul 2012; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj înregistrată la data de 

31.12.2012; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 şi a cotizaţiei restante 

aferente anului 2012 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 către Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 şi a cotizaţiei restante 

aferente anului 2012 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ADIA” Gorj;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ”ADIS” Gorj; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile 
în vederea susţinerii manifestărilor cuprinse în Agenda Culturală 2013;  

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Şcoala Populară de Artă 
Târgu Jiu; 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Biblioteca Judeţeană 
,,Christian Tell” Gorj; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2013, la nivelul 
judeţului Gorj; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Centrul Europe Direct Gorj” şi a cheltuielilor legate de proiect; 
17. Diverse: 

 

Pentru punctul Diverse au fost propuse următoarele proiecte de hotărâri:  

 

1%20incetare%20validare%20mandat%20PPDD.pdf
1%20incetare%20validare%20mandat%20PPDD.pdf
2%20reorg%20comisii%20spec.pdf
2%20reorg%20comisii%20spec.pdf
2%20reorg%20comisii%20spec.pdf
3%20reorg%20comisie%20validare.pdf
5%20acoperire%20deficit.pdf
5%20acoperire%20deficit.pdf
6%20executie%20buget.pdf
6%20executie%20buget.pdf
7%20cotizatie%20ADI%20SV%20Oltenia.pdf
7%20cotizatie%20ADI%20SV%20Oltenia.pdf
9%20cotizatie%20UNCJR.pdf
9%20cotizatie%20UNCJR.pdf
10%20cotizatie%20ADIA.pdf
10%20cotizatie%20ADIA.pdf
11%20cotizatie%20ADIS.pdf
11%20cotizatie%20ADIS.pdf
12%20ag%20cult%202013.pdf
12%20ag%20cult%202013.pdf
14%20evaluare%20sc%20pop.pdf
14%20evaluare%20sc%20pop.pdf
15%20evaluare%20biblioteca.pdf
15%20evaluare%20biblioteca.pdf
16%20organigrama%202013.pdf
16%20organigrama%202013.pdf
17%20preturi%20produse%20agricole.pdf
17%20preturi%20produse%20agricole.pdf
18%20centrul%20europe%20direct%20gj.pdf
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice şi a tarifelor pentru realizarea veniturilor 
proprii în anul 2013 de către Camera Agricolă Judeţeană Gorj; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2013 la nivelul judeţului Gorj; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii contribuţiei financiare a  Consiliului  

Judeţean Gorj  la  Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2013;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plăţii de către Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de 
membru fondator, a cotizaţiei aferente anului 2013, către Asociaţia „Clubul Sportiv Energia Rovinari”; 

 

S- a propus scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr.7- Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi 

plăţii cotizaţiei pe anul 2013 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, întrucât până la această dată nu 

s-a întrunit Comitetul de dezvoltare regională. 

Supusă la vot ordinea de zi, a fost aprobată în unanimitate. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean şi validarea mandatului 
membrului supleant din lista Partidului Poporului- Dan Diaconescu; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

              Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

              Se prezintă Raportul Comisiei de validare; 

              Se prezintă Referatul constatator întocmit de preşedinte şi secretarul judeţului; 

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

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

(30 voturi pentru). 

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

(30 voturi pentru). 

Se trece la momentul depunerii jurământului de către domnul PUNGAN MARIAN-CONSTANTIN (PP-DD). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (29 

voturi pentru). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/28.06.2012 privind stabilirea şi 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Gorj, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

              Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică 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 (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de validare constituite la nivelul Consiliului Judeţean Gorj; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

              Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

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

Se face propunerea pentru domnul PUNGAN MARIAN-CONSTANTIN (PP-DD). 

19%20tarife%20camera%20agricola.pdf
19%20tarife%20camera%20agricola.pdf
8%20taxe%20tarife%202013.pdf
13%20contributie%20ARE.pdf
13%20contributie%20ARE.pdf
4%20cotizatie%20handbal.pdf
4%20cotizatie%20handbal.pdf
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Se prezintă articolul unic al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

(30 voturi pentru). 

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

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 
dezvoltare înregistrat în anul 2012; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

               Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică şi Direcţia juridică şi administraţie 

publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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 (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj înregistrată la data de 
31.12.2012; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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

Se prezintă art.1, lit.a) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.1, lit.b) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 şi a cotizaţiei restante 
aferente anului 2012 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare,  

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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

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

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

(30 voturi pentru). 

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

(30 voturi pentru). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate ( 30 

voturi pentru). 

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

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 şi a cotizaţiei restante 
aferente anului 2012 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare,  

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 
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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 pentru prognoze, cooperare şi dezvoltare regională-favorabil. 

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

(30 voturi pentru). 

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

(30 voturi pentru). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ADIA” Gorj;  

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare,  

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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

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

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei pe anul 2013 către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ”ADIS” Gorj; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare,  

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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

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

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile 
în vederea susţinerii manifestărilor cuprinse în Agenda Culturală 2013;  

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare,  

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei Comisia pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil. 

Discuţii- domnul Cilibiu Nicolae, consilier judeţean- vă propun să se organizeze unele acţiuni, precum Târgul 

meşteşugarilor. Am în vedere tradiţiile de Anul Nou, sărbătorile de Sfântul Ion, Boboteaza, etc şi să se încheie cu 

sărbătorile de iarnă. 

Aceste tradiţii mai deosebite, propun să fie luate în calcul. 
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Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- toate acestea se regăsesc la nivelul fiecărei localităţi, există târgul bucătarilor, 

etc. 

În cadrul Comisiei pentru cultură să avem în atenţie această problemă, să exite o gândire privind această 

problemă. Dacă sunteţi de acord. Consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate. 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 29 voturi pentru. 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord 29 voturi pentru. 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi pentru. 

(La acest punct al ordinii de zi, domnul Porumbel Gheorghe, consilier judeţean s-a abţinut de la vot). 

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Şcoala Populară de Artă 
Târgu Jiu; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare,  

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei Comisia pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil. 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

(30 voturi pentru). 

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

(30 voturi pentru). 

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

(30 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Biblioteca Judeţeană 
,,Christian Tell” Gorj; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare,  

dezvoltare regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei Comisia pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil. 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

(30 voturi pentru). 

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

(30 voturi pentru). 

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

(30 voturi pentru). 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 
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 Se prezintă Expunerea de motive la proiectul de hotărâre, 

Se prezintă Raportul direcţiilor de specialitate la proiectul de hotărâre; 

       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 învăţământ, cultură, culte- favorabil; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate şi asistență socială- 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism- favorabil; 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri- favorabil; 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2013, la nivelul 
judeţului Gorj; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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; 

Discuţii 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier judeţean- în şedinţa Comisiei de buget-finanţe s-au făcut 2 propuneri: ori  

mărirea preţurilor cu rata inflaţiei sau menţinerea preţurilor de anul trecut. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- dă citire  preţurilor medii ale produselor agricole pe anul trecut şi propunerilor  

transmise de Direcţia pentru Agricultură Gorj, valabile pentru anul 2013. 

Am dori ca preţurile să fie mai mari la vânzare, ele sunt foarte mici. 

Se supune le vot propunerea făcută la proiectul de hotărâre. 

S-au înregistrat 24 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă (CILIBIU NICOLAE, DOBRIŢOIU ION, GRIVEI GHEORGHE,  

MITESCU GHEORGHE, NOVAC GHEORGHE  şi VÎLCEANU DAN). 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 6  

voturi împotrivă (CILIBIU NICOLAE, DOBRIŢOIU ION, GRIVEI GHEORGHE, MITESCU GHEORGHE, NOVAC GHEORGHE  şi VÎLCEANU 

DAN). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 24 voturi pentru şi 6  

voturi împotrivă (CILIBIU NICOLAE, DOBRIŢOIU ION, GRIVEI GHEORGHE, MITESCU GHEORGHE, NOVAC GHEORGHE  şi VÎLCEANU 

DAN). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă (CILIBIU  

NICOLAE, DOBRIŢOIU ION, GRIVEI GHEORGHE, MITESCU GHEORGHE, NOVAC GHEORGHE  şi VÎLCEANU DAN). 

Se trece la punctul 16 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Centrul Europe Direct Gorj” şi a cheltuielilor legate de proiect; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare,  
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dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia juridică şi administraţie publică locală şi la Biblioteca Judeţeană 

,,Christian Tell” Gorj; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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.I al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 voturi 

pentru). 

Se prezintă art.II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.III al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Se trece la punctul Diverse al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii contribuţiei financiare a  Consiliului Judeţean Gorj  la  
Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru anul 2013;  

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare, dezvoltare  

regională şi relaţii externe, Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plăţii de către Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de 
membru fondator, a cotizaţiei aferente anului 2013, către Asociaţia „Clubul Sportiv Energia Rovinari”; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare,  

dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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

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

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice şi a tarifelor pentru realizarea veniturilor 
proprii în anul 2013 de către Camera Agricolă Judeţeană Gorj; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia juridică şi administraţie 

publică locală şi Camera Agricolă Judeţeană Gorj; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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 (30 

voturi pentru). 
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Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2013 la nivelul judeţului Gorj; 
Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia juridică şi administraţie 

publică locală şi Direcţia urbanism; 

Se prezintă  Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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; 

La anexa nr.3 privind eliberarea unor copii de pe actele din arhiva Consiliului Judeţean Gorj s-a propus rotunjirea 

tarifelor. 

Supusă la vot propunerea, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate. 

Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (30 

voturi pentru). 

Se prezintă art.6, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

(30 voturi pentru). 

Se prezintă art.6, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate 

(30 voturi pentru). 

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

În continuare, domnul Ion Călinoiu, preşedinte, precizează că începând cu data de 01.02.2013, doamna Zoica 

Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj , se pensionează pentru limită de vârstă, astfel că pentru toată perioada cât a 

muncit în această instituţie a dat dovadă de un înalt profesionalism, şi-a îndeplinit toate sarcinile la locul de muncă, a fost 

un exemplu pentru toţi, întreaga muncă a pus-o în slujba gorjenilor. Se aduc mulţumiri pentru activitatea desfăşurată în 

întreaga carieră. 

Domnul Manta Pantelimon, consilier judeţean, precizează că este un moment deosebit legat de pensionarea 

doamnei Zoica Zamfirescu. 

De 35 de ani de când dânsa a lucrat în administraţie au fost colegi, s-au aflat într-o permanentă competiţie, atât 

în fostul Consiliu Popular Judeţean Gorj, cât şi după anul 1989. 

Tot timpul s-au aflat în relaţii de înţelegere, urmând ca apoi domnul Manta să plece în politică, moment decisiv 

pentru cariera sa. 

Odată cu ieşirea doamnei Zoica Zamfirescu la pensie, cred în capacitatea de muncă a dânsei, fiind foarte bine 

pregătită profesional. 

A fost o studentă bine pregătită, apoi ca profesor la facultate s-a ocupat de instruirea multor generaţii de 

studenţi. 

Recunoaşte că a fost depăşit de doamna Zoica Zamfirescu în sensul bun al cuvântului. 

A fost o colaborare bună, mai ales că ne cunoaştem de mult timp, am fost colegi de facultate. 

Pentru tot ceea ce a făcut pentru acest judeţ îi mulţumesc şi îi doresc să se bucure alături de familie. 

Doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului- de 29 de ani lucrez în cadrul acestei instituţii, 6 ani ca director al 

Direcţiei juridice şi 23 de ani ca secretar al judeţulu Gorj. 
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Voi încerca să fiu activă şi pe viitor, mă voi ocupa de familia mea şi de nepoţică. 

Mulţumesc tuturor colaboratorilor, colegilor şi niciodată nu-i voi dispreţui. 

 

 

 

 

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

 

 

 

PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

              Ion Călinoiu                                 Zoica Zamfirescu 
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