CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 10.03.2009, la lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului
Judeţean, la care participă:
CONSILIERII JUDEŢENI:
CĂLINOIU ION
1. ANDREI VASILE LIVIU
2. ANGHELOIU RADU ADRIAN
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. GLOMNICU ALEXANDRU
14. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
15. MANŢOG IONEL
16. MAREŞ DUMITRU
17. MILOSTEANU GHEORGHE
18. MITESCU GHEORGHE
19. ORZAN GHEORGHE
20. PAVEL NELU
21. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ
22. POPA VALENTIN
23. POPESCU CORNELIU
24. RĂDUCU ION
25. RÂBU VASILE
26. RETEZEANU CONSTANTIN
27. ŞARAPATIN ELVIRA.
28. TEODORESCU ION CLAUDIU
29. TROTEA TIBERU
30. VULPE ION
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Au lipsit consilierii judeţeni MOŢA MARIA şi MĂLĂESCU ION.
Participă potrivit legii, Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.
Invitaţi:
1.
2.
3.
4.
5.

Stricescu Daniela- director, Directia tehnico-economică;
Bajmatără Cosmin- director adjunct, Directia tehnico-economică;
Popescu Claudia- director, Directia cooperare, dezvoltare şi relaţii externe;
Grofu Despina- consilier mass-media;
Reprezentanţi ai mass-mediei locale.

Din partea Instituţiei Prefectului participă domnul Florescu Ion, prefect.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către
domnul Ion Călinoiu, preşedinte, care precizează că în conformitate cu Dispoziţia
nr.154/2009 a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, cu următoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre 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.
Se întreabă dacă sunt alte probleme pentru ordinea de zi. Se supune la vot
ordinea de zi. În urma supunerii la vot, consiliul judeţean a fost de acord în unanimitate.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre 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.
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnico-economice şi al
Direcţiei cooperare, dezvoltare şi relaţii externe.
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 prognoze, cooperare şi
dezvoltare regională. – favorabil.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- în data de 04.03.2009, a avut loc Comisia
consultativă şi s-a încheiat procesul-verbal cu ocazia şedinţei, organizată potrivit art.18
din Legea nr.273-2006 privind finanţele publice locale, actualizată, în vederea consultării
reprezentanţilor structurilor asociative ale unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza
judeţului Gorj, asupra modului şi sumelor repartizate judeţului Gorj din bugetul de stat,
pentru echilibrarea bugetelor locale.
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Comisia pentru consultarea primăriilor a fost constituită din: preşedintele
Consiliului Judeţean, prefect, directorul Direcţiei Finanţelor Publice, primarul municipiului
Tg-Jiu şi primarul comunei Hurezani, ca membri.
Ca invitaţi: primarul municipiului Motru, şef serviciu Direcţia Finanţelor Publice,
primarii oraşelor Ţicleni şi Turceni, primarii comunelor Căpreni şi Negomir.
Sumele repartizate nu influenţează în mod negativ desfăşurarea activităţii în
localităţile judeţului Gorj.
Pe anul 2009 sunt investiţii în derulare mai mult ca oricând după anul 1990.
Potrivit Legii nr.18/2009 a bugetului de stat s-au repartizat judeţului gorj şi în
bugetele ordonatorilor de credite, sume defalcate din TVA, astfel:
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului;
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi
municipiilor din judeţ, cât şi finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de
învăţământ de la nivelul acestora;
pentru drumurile judeţene şi comunale;
pentru echilibrarea bugetelor locale.
În comparaţie cu anul 2008, în 2009, sumele defalcate din TVA alocate la nivelul
judeţului Gorj sunt mai mici cu suma de 14.084 mii lei, iar cotele defalcate din impozitul
pe venit sunt mai mari cu suma dec 4.992 mii lei, raportat la bugetul iniţial al anului 2008
şi cu suma de 2460 mii lei, faţă de bugetul final al anului 2008.
Se menţionează că au fost respectate prevederile legale cu privire la repartizarea
pe unităţile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând cota de 20% din sume şi cote
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru menţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Domnul Trotea Tiberu, consilier judeţean- cu privire la cofinanţarea proiectelor,
proiecte în derulare, proiecte aprobate, o sumă să se constituie rezervă a consiliului
judeţean pentru studii de fezabilitate.
Se poate întâmpla să aprobăm sumele şi proiectele să fie neaprobate. Împărţirea
acestor sume să se facă ţinându-se seama de programul de dezvoltare ale obiectivelor,
să fie o notă de constatare, care să fie analizată în consiliul Judeţean.
Domnul Ion Călinoiu- până se materializează propunerea domnului Trotea, să se
asigure grad de finanţare, studii de fezabilitate corespunzătoare.
Să amânăm acum acest lucru.
Rezerva se face la nivelul fiecărei localităţi, la nivelul judeţului se face când se va
discuta şi aproba bugetul propriu. Nu vor fi probleme cu proiectele care au surse în acest
an. În mod sigur, cele sesizate de domnul Trotea sunt reale şi realizabile.
Se supune la vot amendamentul domnului Trotea.
În urma supunerii la vot au fost numai 7 voturi pentru MANŢOG IONEL, MAREŞ
DUMITRU, TROTEA TIBERU, MITESCU GHEORGHE, ANDREI VASILE LIVIU, BĂLAN
VASILE, COJOCARU ELENA., iar 24 de voturi împotrivă, astfel amendamentul propus a
fost respins.
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 24 voturi pentru şi 7 abţineri (MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, TROTEA
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TIBERU, MITESCU GHEORGHE, ANDREI VASILE LIVIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU
ELENA).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 24 voturi pentru şi 7 abţineri (MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, TROTEA
TIBERU, MITESCU GHEORGHE, ANDREI VASILE LIVIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU
ELENA).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 24 voturi pentru şi 7 abţineri (MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, TROTEA
TIBERU, MITESCU GHEORGHE, ANDREI VASILE LIVIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU
ELENA).
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de
acord cu 24 voturi pentru şi 7 abţineri (MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, TROTEA
TIBERU, MITESCU GHEORGHE, ANDREI VASILE LIVIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU
ELENA).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru şi
7 abţineri (MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU, TROTEA TIBERU, MITESCU
GHEORGHE, ANDREI VASILE LIVIU, BĂLAN VASILE, COJOCARU ELENA).
Domnul Ion Florescu, prefect- este prima şedinţă a Consiliului Judeţean la care
particip ca reprezentant al guvernului în judeţul Gorj.
A fost o şedinţă operativă, cu un singur punct pe ordinea de zi. Vă promit şi mă
angajez să sprijin colaborarea dintre noi şi judeţ, care să fie cât mai bună.
Fiind şi dumneavoastră, consilierii judeţeni, la început de drum, de mandat, vă
urez succes şi, împreună cu dumneavoastră, cele două instituţii, Consiliul Judeţean şi
Prefectura, vor face totul ca situaţia de criză să lase consecinţe, urme cât mai mici.
Vă doresc succes şi vă asigur de o bună colaborare pe viitor.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte-de reuşita noastră la nivel judeţean depinde şi
raportul de colaborare, care să fie cât mai bun. Vom lucra împreună şi vom lupta cu toţii
pentru realizarea priorităţilor judeţului Gorj, a programului de dezvoltare economicosocială a judeţului.
Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces- verbal.

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Zoica Zamfirescu
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