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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi, 31.05.2012 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. DRĂGOI ALECU 

11. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 

12. GÂRJOABĂ CORNELIU 

13. GRIVEI GHEORGHE 

14. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

15. MAREŞ DUMITRU 

16. MIHAI CONSTANTIN 

17. MILOSTEANU GHEORGHE 

18. MITESCU GHEORGHE. 

19. MOŢA IUSTIN 

20. ORZAN GHEORGHE 

21. PAVEL NELU 

22. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 

23. POPA VALENTIN 

24. POPESCU CORNELIU 

25. RĂDUCU ION 

26. RETEZEANU CONSTANTIN 

27. ŞARAPATIN ELVIRA 

28. TEODORESCU ION CLAUDIU 

29.  VULPE ION. 

 

Au absentat consilierii judeţeni DIACONESCU PUIU, MANŢOG IONEL  şi TROTEA TIBERU 

 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 14.05.2012 a fost aprobat tacit. 

 

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

Participă din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul Andrei Vasile Liviu- prefect. 

 

Invitaţi: 

 

Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia Tehnico- Economică; 

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

Marcău Costel- director executiv, Direcţia Juridică; 

Florescu Liliana- şef serviciu; 
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Slivilescu Lidia- şef serviciu; 

Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare; 

Directorii instituţiilor de subordonare judeţeană; 

Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către domnul Ion Călinoiu, 

preşedinte, care precizează că, în conformitate cu Dispoziţia nr.325/ 2012, a fost convocat Consiliul 

Judeţean în şedinţă ordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.24/2008 privind 

aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil 

pentru perioada 2008-2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Judeţean 

Salvamont Gorj; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Şcolii Populare de Artă Târgu- Jiu 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de examinare pentru ocuparea prin concurs a 

posturilor vacante de şef de secţie din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,, Tudor 

Vladimirescu”- Runcu; 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei  prevăzute cu această 

destinaţie în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2012; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul 

judeţului Gorj, pentru anul 2012; 

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor obiective de investiţii realizate în baza H.G. 

nr.687/1997, din proprietatea publică a judeţului Gorj, în proprietatea publică a comunelor 

Bălăneşti şi Teleşti; 

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil dat în administrarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tg-Jiu, situat în Tg-Jiu, strada A.I. Cuza, din domeniul public în domeniul privat al 

judeţului Gorj, în vederea scoaterii din funcţiune; 

9. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj privind modul de îndeplinire a atribuţiilor 

proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj adoptate în anul 2011;  

10. Diverse 

 

    La punctul Diverse se propun următoarele proiecte de hotărâri. 

 

1. Proiect de hotărâre pentru darea în administrare Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj a 

sistemelor de supraveghere video amplasate la intrările în judeţul Gorj. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012; 

 

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

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.24/2008 privind 

aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru 

perioada 2008-2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 

            Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului. 

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

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

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

54%20modificare%20program%20transport.pdf
54%20modificare%20program%20transport.pdf
54%20modificare%20program%20transport.pdf
58%20modificare%20stat%20fctii%20salvamont.pdf
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55%20modificare%20stat%20fctii%20org%20si%20reg%20sc%20pop%20arta.pdf
55%20modificare%20stat%20fctii%20org%20si%20reg%20sc%20pop%20arta.pdf
59%20stabilire%20comisii%20examinare%20concurs%20spital%20dobrita.pdf
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57%20trecere%20imobil%20din%20dom%20public%20in%20dom%20privat.pdf
56%20dare%20in%20adm%20camere%20video%20catre%20ipj%20gj.pdf
56%20dare%20in%20adm%20camere%20video%20catre%20ipj%20gj.pdf
52%20rectificare%20buget.pdf


 3 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Judeţean 

Salvamont Gorj; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre;  

            Se prezintă Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică şi Direcţia 

juridică 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 tineret, sport, turism–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 (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Şcolii Populare 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 pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie 

socială- 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 (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de examinare pentru ocuparea prin concurs a 

posturilor vacante de şef de secţie din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu”- 

Runcu; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre;  

            Se prezintă Raportul de specialitate comun 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie  

socială- favorabil; 
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La acest punct se procedează la utilizarea buletinelor de vot pentru a adesemna reprezentantul 

Consiliului Judeţean Gorj în comisia de examinare –PROBA SCRISĂ- pentru ocuparea prin concurs a 

posturilor vacante de şef de secţie din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu”- 

Runcu; 

A fost propus domnul Dobre Ionel, manager public în cadrul Consiliului Judeţean Gorj. 

În urma votului secret, rezultatul a fost următorul: 

29 voturi pentru din 29 voturi valabil exprimate. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi de cult a sumei  prevăzute cu această 

destinaţie în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2012; 

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 învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie  

socială- 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 (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul 

judeţului Gorj, pentru anul 2012; 

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 Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia 

mediului– 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 (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind transmiterea unor obiective de investiţii realizate în baza H.G. 

nr.687/1997, din proprietatea publică a judeţului Gorj, în proprietatea publică a comunelor Bălăneşti şi 

Teleşti; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

Se prezintă  Raportul de specialitate comun 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 Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului –favorabil. 
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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 (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi). 

Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi). 

Se prezintă art.9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi). 

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

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. 

Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil dat în administrarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tg-Jiu, situat în Tg-Jiu, strada A.I. Cuza, din domeniul public în domeniul privat al judeţului 

Gorj, în vederea scoaterii din funcţiune; 

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 de urbanism şi amenajarea teritoriului –favorabil. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

 

Se trece la punctul DIVERSE. 

 

1. Proiect de hotărâre pentru darea în administrare Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj a 

sistemelor de supraveghere video amplasate la intrările în judeţul Gorj. 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

            Se prezintă  Raportul de specialitate comun 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 Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului –favorabil. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 voturi). 
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Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 

2012; 

Se prezintă  Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre. 

            Se prezintă  Raportul de specialitate comun 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 Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie  

socială- favorabil; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

Se prezintă art.5, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi). 

Se prezintă art.5, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi). 

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

unanimitate (30 voturi). 

Se prezintă art.7 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi). 

Se prezintă art.8 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi). 

Se prezintă art.9 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în 

unanimitate (30 voturi). 

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

Domnul Andrei Vasile Liviu, prefect-  

Domnule Preşedinte,  

Domnilor consilieri judeţeni, 

Domnilor invitaţi 

Îmi cer scuze pentru că voi pleca la întâlnirea cu primarii localităţilor. 

Şedinţa aceasta este foarte importantă, însă aş vrea să spun câteva cuvinte, vis-a-vis de  

colaborarea din ultimul an şi ultimii patru ani. 

Vreau să vă felicit pentru materialele dezbătute în cadrul şedinţelor de consiliu judeţean şi în  

cadrul comisiilor de specialitate. 

Pot spune că nu au fost nici un fel de probleme în ultimii patru ani, proiectele de hotărâri nu au 

fost atacate la instanţă., hotărârile au fost bine structurate şi în conformitate cu prevederile legale. 

             Consider că a fost o colaborare bună şi sper să fie bună în continuare. 

             Foarte mulţi dintre dumneavoastră veţi candida la alegeri, vă doresc succes, mulţi dintre 

dumneavoastră veţi rămâne la pensie, doresc să fiţi sănătoşi, să vă bucuraţi de această pensie. 
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             Vă felicit, iar celor care vor veni câştigători din alegeri, le doresc să ducă la bun sfârşit noul 

mandat de consilier judeţean, vă doresc multă sănătate atât dumneavoastră, cât şi celor dragi de acasă. 

             Vă felicit încă o dată pentru activitatea desfăşurată şi vă doresc succes în activitatea viitoare. 

             Vă mulţumesc foarte mult. 

              Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- mulţumesc domnului prefect pentru colaborarea dintre 

Consiliul Judeţean şi Instituţia Prefectului pe timpul acestui mandat, totul a fost în avantajul judeţului, al 

Consiliului Judeţean 

               În continuare, domnul Ion Călinoiu, preşedinte, prezintă Raportul Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Gorj privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj 

adoptate în anul 2011;      

              Consiliul judeţean a fost de acord cu Raportul prezentat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

  Ion Călinoiu                                   Zoica Zamfirescu 
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