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 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

 

 

 

Încheiat astăzi, 31.08.2012 la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: 

 

CONSILIERII JUDEŢENI: 

 

CĂLINOIU ION 

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

ANTONIE DANIEL 

BANŢA VICTOR 

CEAUŞESCU MIHAI-COSMIN 

CILIBIU NICOLAE 

CIUCHIATU CONSTANTIN 

CIUREL LAURENŢIU-DAN 

DOBRIŢOIU ION 

DRĂGOI ALECU 

FILIP ROBERT-DORIN 

GRECI COSMIN 

MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MITESCU GHEORGHE 

MOCIOI NICULINA 

NEAŢĂ GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

NOVAC GHEORGHE   

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 

POPA VALENTIN 

RĂDULESCU PETRE 

RÂBU VASILE 

ŞARAPATIN ELVIRA 

VASILESCU MARIA 

VĂCARU ALIN VASILE 

 

Au absentat consilierii judeţeni: FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN, GRIVEI GHEORGHE,  NANU PETRE şi VÎLCEANU DAN. 

 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 27.07.2012 a fost aprobat tacit. 

 

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

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

 

Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia Tehnico- Economică; 

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

Bajmatără George-Cosmin 

Slivilescu Lidia- şef serviciu; 

Stănculete Vasile- managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu; 

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.116/ 2012, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, cu 

următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Gorj; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii  al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina 

Gorjului” Târgu-Jiu; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”- Runcu; 

4. Proiect de hotărâre pentru darea în administrare Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Gorj a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului Gorj; 

5. Informare privind situaţia economico-financiară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

6. Diverse. 
 

La punctul Diverse se propun următoarele proiecte de hotărâri: 

- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de Administraţie al 

Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu; 

-      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj 

  în Consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”- Runcu 

 

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

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte, dă cuvântul domnului prefect, care nu poate sta până la finalul şedinţei, având alte 

probleme importante de rezolvat. 

Domnul Teodorescu Ion-Claudiu, prefect-am văzut ordinea de zi a şedinţei de astăzi şi sunt de acord. 

În primul rând vă asigur de colaborarea mea şi sunt convins că toate problemele ce revin judeţului Gorj vor fi 

rezolvate, cu toţii susţinem acest judeţ şi vom respecta prevederile legale. 

O parte din problemele acestui judeţ au fost ridicate şi la întâlnirea cu ministrul agriculturii. 

Vă asigur că, de fiecare dată, veţi avea sprijin din partea prefectului, în avantjul cetăţenilor şi judeţului Gorj. 

Pe ordinea de zi a şedinţei se află şi Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj 

 în Consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”- Runcu, mare atenţie aici, acolo e o 

echipă managerială foarte bună.  

Sunt convins că persoanele care vor fi desemnate vor duce la bun sfârşit ceea ce s-a început. 

Vă mulţumesc pentru modul în care am colaborat cu Consiliul Judeţean Gorj şi tot timpul va fi o deschidere din partea 

mea. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- vă mulţumesc şi vă asigur că toate hotărârile care le voi lua în consiliul judeţean vor fi 

legale şi oportune. 

Ne interesează mai mult colaborarea între administraţia publică judeţeană şi Instituţia prefectului. 

35%20modific%20componenta%20comisie%20ev%20pers%20adulte%20cu%20handicap.pdf
35%20modific%20componenta%20comisie%20ev%20pers%20adulte%20cu%20handicap.pdf
36%20modific%20st%20fctii%20doina%20gj.pdf
36%20modific%20st%20fctii%20doina%20gj.pdf
37%20des%20reprezentanti%20CA%20spital%20dobrita.pdf
37%20des%20reprezentanti%20CA%20spital%20dobrita.pdf
38%20dare%20in%20adm%20imobil%20CJRAE.pdf
38%20dare%20in%20adm%20imobil%20CJRAE.pdf
39%20des%20reprezentanti%20in%20CA%20centrul%20ed%20incluziva.pdf
39%20des%20reprezentanti%20in%20CA%20centrul%20ed%20incluziva.pdf
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Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 

   Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap 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 de sănătate şi asistenţă socială- favorabil. 

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

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

voturi). 

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

voturi). 

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

voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (28 voturi). 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii  al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina 

Gorjului” Târgu-Jiu; 
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 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 (28 

voturi). 

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

voturi). 

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

voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (28 voturi). 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”- Runcu; 
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 Comisia pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil. 

Se trece la procedura votului secret. 

Se fac următoarele propuneri: 

VĂCARU ALIN-VASILE 

RĂDULESCU PETRE 

În urma exercitării votului, rezultatele au fost următoarele: 

VĂCARU ALIN-VASILE- 23 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

RĂDULESCU PETRE- 23 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

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

voturi). 

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

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

voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (28 voturi). 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre pentru darea în administrare Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Gorj a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului 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 Comisia de urbanism ;i amenajarea teritoriului- favorabil. 

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

voturi). 

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

(28 voturi). 

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

(28 voturi). 

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

(28 voturi). 

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

voturi). 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (28 voturi). 
}n continuare, se trece la Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 

Gorj în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu; 
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 Comisia pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil. 

Se trece la procedura votului secret. 

Se fac următoarele propuneri: 

- NICHIFOR GHEORGHE 

- NANU PETRE 

În urma exercitării votului, rezultatele au fost următoarele: 

NICHIFOR GHEORGHE- 24 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

NANU PETRE- 23 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

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

voturi). 

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

voturi). 

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (28 voturi). 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi 
Informare privind situaţia economico-financiară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

Prezintă domnul Stănculete Vasile- managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu; 

Discuţii 

Domnul Neaţă Gheorghe, consilier judeţean- raportul prezentat scoate în evidenţă realizarea veniturilor în 2012, 

comparativ cu 2011, conform contractelor cu instituţiile. 
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Contractul încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări în anul 2012 pentru servicii medicale spitaliceşti este de 28% 

şi s-a ajuns la concluzia că este necesară reducerea sumelor la contractele de prestări servicii, asigurarea 

medicamentelor de bază şi a materialelor necesare strict necesare desfăşurării activităţii. 

Felicit pe domnul preşedinte pentru eforturile depuse de Consiliul Judeţean pentru ca activitatea să se 

desfăşoare în mod corespunzător şi sperăm într-o susţinere şi pe viitor a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu. 

Domnul Cilibiu Nicolae, consilier judeţean- în primul rând vreau să amintesc că acesată informare a fost 

prezentată la propunerea PDL-ului. 

Mulţumesc că a fost trecută pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

În şedinţa trecută s-a aprobat externalizarea serviciilor nemedicale şi exercitarea conducerii Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Tg-Jiu de către o persoană juridică şi am zis atunci că poate lucrurile nu vor merge aşa cum se 

doreşte. 

Întrebarea este acum: ceea ce se face, conduce la îmbunătăţirea indicatorilor economici actuali la Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu? 

Viitorul manager poate face mai mult decât domnul Stănculete? 

Domnul Stănculete Vasile- managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu- din punctul meu de vedere echipa 

managerială s-a achitat de serviciile ce i-au revenit, de ceea ce trebuia să facem noi. 

Consiliul Judeţean este cel care a hotărât să se facă acest lucru, iar legat de managementul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Tg-Jiu, nu putem da un răspuns, mă refer la echipa actuală. 

Este o problemă a Consiliului Judeţean şi vom vedea ce va fi cu acest management privat. 

Noi am încercat să ne facem datoria, nu ne întrebaţi pe noi, e problema Consiliului Judeţean care e principalul 

ordonator de credite, pe dânşii îi trageţi la răspundere. 

Domnul Cilibiu Nicolae, consilier judeţean- ce măsuri aţi luat şi dacă se pot lua? 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- nu cade în responsabilitatea conducerii actuale, eu am iniţiat acel proiect de 

hotărâre care a fost trecut pe ordinea de zi şi s-au adus toate argumentele necesare, ridicarea calităţii printr-un 

management echilibrat în cadrul spitalului, contractul încheiat va răspunde ofertei din caietul de sarcini. 

Bugetul actual este mai mare decât cel pe anul trecut. 

Se încearcă ca fiecare secţie a spitalului să aibă asigurate toate condiţiile. 

În continuare se vor urmări indicatorii economici. 

Este un pas înainte, fiind o noutate şi pentru noi, mi-e teamă de acest lucru, ne asumăm riscul. 

Prin Legea sănătăţii se va găsi o soluţie legată de descentralizare şi vedeţi ce se întâmplă în 2012, nu a fost 

prins nici un leu de la Ministerul sănătăţii pentru investiţii. 

Domnul Neaţă Gheorghe, consilier judeţean- să fie luată decizia cât mai repede. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- voi sta de vorbă cu ei, căutăm să reducem cheltuielile, însă să nu pierdem nici 

din calitate. 

Se va monitoriza permanent această problemă. 

Banii la rectificare pentru spital vor fi în limita a 11 mld lei. 

Ne vom preocupa de acest sistem. 

Vom solicita sprijin pentru ca serviciile medicale să nu aibă de suferit, să facem ceea ce aşteaptă cetăţenii. 

 

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

 

 

  PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

  Ion Călinoiu                                   Zoica Zamfirescu 
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