
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 
PROCES-VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 11.09.2009, la lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului Judeţean, la care participă: 

 
CONSILIERII JUDEŢENI: 
 

CĂLINOIU ION 
 

1. ANGHELOIU RADU ADRIAN 
2. BARBULEA VALERICĂ 
3. BĂLAN VASILE 
4. BĂLOI TUDOR 
5. BOLDOR-FLITAN CORNELIU 
6. COJOCARU ELENA 
7. CRĂCIUNESCU ION 
8. DASCĂLU DUMITRU 
9. DRĂGOI ALECU 
10. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 
11. GLOMNICU ALEXANDRU 
12. GRIVEI GHEORGHE 
13. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
14. MAREŞ DUMITRU 
15. MILOSTEANU GHEORGHE 
16. MITESCU GHEORGHE 
17. NEAŢĂ GHEORGHE 
18. ORZAN GHEORGHE 
19. PAVEL NELU 
20. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 
21. POPA VALENTIN 
22. POPESCU CORNELIU 
23. RĂDUCU ION 
24. RÂBU VASILE 
25. RETEZEANU CONSTANTIN 
26. ŞARAPATIN ELVIRA 
27. TEODORESCU ION CLAUDIU 
28. TROTEA TIBERU 
29. VULPE ION 
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Au lipsit următorii consilieri judeţeni: DIACONESCU PUIU, MĂLĂESCU 
ION şi MANŢOG IONEL. 
 

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

Invitaţi: 
 

1. Stricescu Daniela- director, Directia tehnico-economică; 
2. Popescu Claudia- director, Directia cooperare, dezvoltare regională şi 

relaţii externe; 
3. Bajmatără Cosmin-director adjunct,Directia tehnico-economică; 
4. Grofu Despina- consilier superior, compartiment Mass-media 
5. Reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 
 

Din partea Instituţiei Prefectului participă domnul Andrei Vasile Liviu, 
subprefect  

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise  
de către domnul Ion Călinoiu, preşedinte, care face următoarele precizări- 
şedinţa extraordinară de astăzi îndeplineşte una din condiţii şi anume, de a se 
ţine în ziua de vineri. 

S-a impus ţinerea şedinţei extraordinare întrucât proiectele de hotărâri de 
la ordinea de zi trebuie depuse în data de 15.09.2009, în vederea obţinerii unor 
finanţări pe Fondul de Mediu, pentru completarea sistemului clasic de producere 
a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară şi care conduc 
la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. 

Se cunosc solicitările, cele 3 proiecte au fost depuse, urmează să fie depus 
şi ultimul proiect în vederea obţinerii finanţării. 

În conformitate cu Dispoziţia nr.429 /2009 a fost convocat Consiliul Judeţean 
în şedinţă extraordinară, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie ‚‚Completarea sistemului clasic de 
producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară 
şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului la 
Complexul de servicii comunitare, cu secţii protejate, pentru recuperare-
reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională, Tg-
Cărbuneşti”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţie ‚‚Completarea sistemului clasic de 
producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară 
şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului la: 
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Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi 
,,Bâlteni”, Tg-Jiu, Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu 
nevoi speciale, Tg-Jiu, Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
cu handicap, Tg-Jiu, Complexul de servicii alternative la protecţia 
rezidenţială, Tg-Jiu şi Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 
dificultate, Tg-Cărbuneşti”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţie ‚‚Completarea sistemului clasic de 
producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară 
şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului la 
Compexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni şi Compexul de Îngrijire şi 
Asistenţă Dobriţa”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Eco- energie pentru 
judeţul Gorj” şi a cheltuielilor pentru implementarea acestuia;   

5.   Diverse. 
 

Se întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi. 
În urma supunerii la vot,  consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate 

cu ordinea de zi, inclusiv cu propunerea făcută. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie ‚‚Completarea sistemului clasic de producere a 
apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară şi care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului la Complexul de servicii 
comunitare, cu secţii protejate, pentru recuperare-reabilitare a persoanelor cu 
handicap şi formare profesională, Tg-Cărbuneşti”; 

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

publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului–favorabil 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

sănătate şi protecţie socială– favorabil. 
Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 

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

Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 30 voturi pentru . 
Se prezintă art.1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 

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

a fost de acord în unanimitate cu 30 voturi pentru . 
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Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi 
pentru.  

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie ‚‚Completarea sistemului clasic de producere a 
apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară şi care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului la: Complexul de recuperare şi 
reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi ,,Bâlteni”, Tg-Jiu, Complexul de 
servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale, Tg-Jiu, Complexul de 
servicii comunitare pentru copilul cu handicap, Tg-Jiu, Complexul de servicii 
alternative la protecţia rezidenţială, Tg-Jiu şi Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul în dificultate, Tg-Cărbuneşti”; 

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

publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului–favorabil 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

sănătate şi protecţie socială– favorabil. 
Se prezintă art.1, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 

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

Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 30 voturi pentru . 
Se prezintă art.1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 

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

a fost de acord în unanimitate cu 30 voturi pentru . 
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi 

pentru.  
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie ‚‚Completarea sistemului clasic de producere a 
apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară şi care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului la Compexul de Îngrijire şi 
Asistenţă Suseni şi Compexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa”; 

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

publică locală –favorabil. 
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Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea 
teritoriului–favorabil 

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

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

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

Se prezintă art.1, alin.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul 
Judeţean a fost de acord în unanimitate cu 30 voturi pentru . 

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

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi 
pentru.  

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Eco- energie pentru 

judeţul Gorj” şi a cheltuielilor pentru implementarea acestuia;   
Se prezintă Expunerea de motive. 
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei cooperare, 

dezvoltare şi relaţii externe, Direcţiei tehnico-economice şi al Direcţiei Juridice 
şi Administraţie Publică Locală. 

Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie 

publică locală –favorabil. 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului–favorabil 
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

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

cooperare regională– favorabil. 
 

Discuţii 
 

Domnul Boldor –Flitan Corneliu, consilier judeţean-este un proiect de 
hotărâre foarte important, însă aş face o propunere- să fim  informaţi de către 
direcţia de specialitate cu cât se vor reduce costurile cu utilităţile. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte-vom informa acest lucru la timpul 
respectiv, având în vedere încadrarea în costuri. 

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

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

 5



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

Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi 
pentru. 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi- Diverse. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- prezintă obiectivele ţintă şi modalităţile 

de acţiune ale autorităţilor judeţene pentru dezvoltarea durabilă a industriei 
energetice gorjene, care se anexează la materialele şedinţei. 

În continuare se menţionează următoarele 
Să fim foarte exigenţi cu noi înşine, cunoaştem cu toţii activitatea de la 

nivelul acestor unităţi, împreună să materializăm un punct de vedere comun, 
care să fie susţinut în faţa administraţiei centrale. 

De aceea, în continuare, vom purcede la şedinţe de lucru lunare, vor fi 
invitaţi toţi cei pricepuţi în domeniul miner şi energetic, pentru a acţiona în mod 
constructiv. 

Ne trebuie susţinere pentru a intra pe piaţa liberă, dar acest lucru se poate 
face prin măsurile stabilite pe fiecare unitate în parte. 

Important este un punct comun, iar terenurile scoase din circuitul agricol 
de către unităţile minere să fie redat regulilor impuse, încât echilibrul acesta să 
fie asigurat. 

Cauzele subiective se cunosc. 
Fac un apel să susţinem managementul acestor unităţi pentru punerea în 

aplicare a măsurilor care se impun. 
Putem să punem toţi umărul în soluţionarea acestei probleme indiferent de 

culoarea politică, să eliminăm cauzele subiective pentru dezvoltarea activităţii 
din minerit şi energie în judeţul Gorj.  

Acest material va fi susţinut în faţa guvernului, fiind programată o 
întâlnire într-o perioadă scurtă de timp. 

Domnul Grivei Gheorghe, consilier judeţean- pentru o mai bună 
informare a gorjenilor, chiar a presei, propun ca la şedinţa ordinară a Consiliului 
Judeţean să fie prezentată o informare privind DJ 661 din care să rezulte sursele 
de finanţare, valoarea totală a investiţiei, cine asigură asistenţa tehnică, etc, de 
asemenea poduri, podeţe pe acest DJ.  

În urma deplasării acolo am observat că sunt unele nereguli privind 
covorul asfaltic şi podeţele.  

Când s-a făcut decontarea lucrărilor, termenul de punere în funcţiune, 
consolidări şi terasamente, alunecările de teren? 

Care au fost motivele când s-au organizat aceste licitaţii? 
De asemenea, o informare similară pentru DJ Bumbeşti-Jiu-Crasna, 

pentru a nu exista suspiciuni privind modul cum s-au cheltuit banii. 
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- e bine să fie prezentată o informare cu 

stadiul lucrărilor pe aceste drumuri judeţene. 
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În informarea prezentată să fie o situaţie cu toate drumurile judeţene, legat 
de stadiul lucrărilor, de pregătirile în vederea asigurării  condiţiilor optime pe 
timp de iarnă. Să fie prezentată o informare completă. 

Am văzut din presă ce s-a întâmplat în ultima săptămână , legat de 
activitatea de control pentru stabilirea ordinii în ţară şi în Gorj. 

În Gorj, a fost un control naţional la Garda de Mediu, s-au semnalat unele 
aspecte cu impact negativ asupra judeţului. 

La Motru, legat de stocul de cărbune şi redarea suprafeţelor de teren în 
circuitul agricol. 

Fac apel public, să se audă, din partea Gărzii financiare, comisarul şef să 
participe alături de alţi specialişti, să se constate ceea ce există la nivelul Gărzii 
Financiare, de ce comisarul şef a semnat asemenea anomalii.Să se extindă acest 
control, cei care au întocmit materialul, să se supună analizei comisiei de 
disciplină. 

Nu cred că acolo este o chestiune politică, să nu se dea înapoi, să se scoată 
la iveală cine este vinovat. 

Domnul Trotea Tiberu, consilier judeţean-în atenţie drumul european 
Rovinari-Bumbeşti Piţic. Pe acest tronson există două poduri, există pericolul 
pentru cei 5-6 mii de oameni care lucrează în Rovinari, să nu poată circula. 

Dacă nu se iau măsuri pentru o semnalizare corectă a acestor poduri, 
există riscul producerii de accidente. 

Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- Direcţia tehnică să facă solicitare la 
Drumurile Naţionale privind această problemă, cerut oficial acest lucru, urmând 
ca materialul să fie pus la dispoziţia Comisiei de urbanism. Până luni să avem 
acest material. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
   Ion Călinoiu              Zoica Zamfirescu 

 


