CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 11.09.2015, la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj, la
care participă:
I. PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ, CĂLINOIU ION
II. CONSILIERII JUDEŢENI:
FILIP ROBERT DORIN
FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN
AMZA ELENA
BANŢA VICTOR
CILIBIU NICOLAE
CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA
CIUCHIATU CONSTANTIN
CORNOIU SABIN
DOBRIŢOIU ION
DRĂGHICI DOREL
DRĂGOI ALECU
DUMITRAȘCU MARIA
GRECI COSMIN
GRIVEI GHEORGHE
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
MILOSTEANU GHEORGHE
MITESCU GHEORGHE
NANU PETRE
NEAŢĂ GHEORGHE
NELU PAVEL
NICHIFOR GHEORGHE
NOVAC GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ
PORUMBEL GHEORGHE
PUNGAN MARIAN CONSTANTIN
RĂDULESCU PETRE
RÂBU VASILE
ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA
ŞARAPATIN ELVIRA
VÎLCEANU DAN
A lipsit motivat de la ședință consilierul județean Popa Valentin.
Participă, conform legii, d-na Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului.
Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Arjoca Sorin, subprefect.
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III. INVITAŢI:
1. Stricescu Daniela – director executiv, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională
și relații externe.
2. Cimpoieru Cornel – director executiv adjunct, Direcția tehnico-economică, dezvoltare
regională și relații externe
3. Ungureanu Victoria – șef serviciu, Serviciul Buget, Finanțe și Contabilitate Publică.
4. Slivilescu Lidia – șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, Managementul Funcției
Publice, IT.
5. Lăzărescu Valeriu – inspector de specialitate, Serviciul pentru Transport Public
Judeţean şi Parc Auto.
6. Hortopan Dumitru – director, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”.
7. Andrei Mircea – director adjunct, DGASPC Gorj.
8. Reprezentanți ai mass-mediei locală.
Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Călinoiu Ion.
Procesul-verbal al ședinței din data de 25.08.2015 a fost aprobat tacit.
Pentru lucrările ședinței, în urma votului, s-au desemnat următorii consilieri județeni:
Nichifor Gheorghe, Amza Elena și Mitescu Gheorghe.
În conformitate cu prevederile Dispoziției nr.843/03.09.2015 a fost convocat Consiliul
Județean în ședință ordinară în data de 11.09.2015, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe
anul 2015;
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale
județului Gorj a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2015, sume repartizate
Consiliului Judeţean Gorj prin Hotărârea de Guvern nr. 638/20.08.2015;
3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea art. 1 alin. ( 5²) şi
(5³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj
,,Alexandru Ștefulescu”;
5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor de care
beneficiază, potrivit legii, unele categorii de persoane evidenţiate în structurile de
protecţie gestionate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Gorj;
6. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Gorj la Asociația „Craiova Capitală
Europeană a Culturii 2021”, persoană juridică de drept privat constituită în temeiul
O.G. nr.26/2000 privind asociațiile si fundațiile;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Asistență tehnică
pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Gorj,
în perioada 2014-2020”;
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8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea punerii în aplicare a
unui plan de acțiuni în beneficiul membrilor comunităților vulnerabile cu romi din
Județul Gorj, pentru perioada 2015-2025;
9. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate
speciale;
10. Diverse
Se propune retragerea de pe ordinea de zi a punctului VII (Proiect de hotărâre
privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației
de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Gorj, în perioada 2014-2020”).
În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în unanimitate, atât pentru
retragerea proiectului, cât și pentru aprobarea ordinii de zi.
Se trece la punctul I al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului
Gorj pe anul 2015
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnico-Economică,
Dezvoltare Regională și Relații Externe și Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității
Administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală –
aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz
favorabil.
Discuții:
Domnul Banța Victor, consilier județean: Avem proiectul acesta, cât și proiectul de
hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale județului Gorj a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pe anul 2015, iar eu nu voi vota, în semn de protest față de faptul că
nu s-a întreprins nimic pe DJ 661. Vă aduc la cunoștință că unele drumuri județene prezintă
un pericol foarte mare. Chiar eu am fost implicat într-un accident de circulație, în luna
februarie urmând să aibă loc apoi alte patru accidente, toate fiind rezolvate pe cale amiabilă.
Am adus la cunoștință acest lucru în ședința de consiliu județean, la una din ședințe
participând chiar domnul Parepa, comisarul șef al Inspectoratului Județean de Poliție. Se
impune corectarea acestor lucruri, banii sunt foarte puțini, iar pe acest drum există cinci
treceri de pietoni. Așadar, eu nu voi vota acest proiect de hotărâre și nici pe următorul de pe
ordinea de zi, în semn de protest.
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Am reținut acest lucru, există o sumă pentru
corectarea acestor lucruri, pentru îmbunătățirea fluxului de circulație pe drumurile județene
din Gorj.
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Domnul Banța Victor, consilier județean: Hotărârile Consiliului Județean pe care le
aprobăm sunt cu caracter general și solicit Prefectului Județului Gorj ca, în baza Legii nr.544
privind liberul acces la informațiile de interes public, să detalieze legalitatea unor dispoziții
emise de Președintele Consiliului Județean Gorj. Nu voi vota acest proiect de hotărâre, lucru
care vreau să fie menționat în procesul-verbal al ședinței.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe și Banța Victor.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(2). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe și Banța Victor.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii, alin.(3). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe și Banța Victor.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe și Banța Victor.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin.(2). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe și Banța Victor.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe și Banța Victor.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii, alin.(2). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe și Banța Victor.
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de acord
cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe și Banța Victor.
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de acord
cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe și Banța Victor.
Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de acord
cu 29 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe și Banța Victor.
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, consiliul județean fiind de acord cu
29 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe și Banța Victor.
Se trece la punctul II al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale
județului Gorj a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2015, sume repartizate
Consiliului Judeţean Gorj prin Hotărârea de Guvern nr. 638/20.08.2015
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnico-Economică,
Dezvoltare Regională și Relații Externe și Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității
Administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală –
aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – aviz favorabil.
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Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de acord
cu 31 de voturi pentru. Nu a votat Banța Victor.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin.(1). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 31 de voturi pentru. Nu a votat Banța Victor.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii, alin.(2). În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de
acord cu 31 de voturi pentru. Nu a votat Banța Victor.
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, consiliul județean fiind de acord cu 31
de voturi pentru. Nu a votat Banța Victor.
Se trece la punctul III al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea art. 1 alin.
(5²) şi (5³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnico-Economică,
Dezvoltare Regională și Relații Externe și Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității
Administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală –
aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului –
aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul se avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și
protecția mediului – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz
favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de acord
cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe, Milosteanu Gheorghe
și Grivei Gheorghe.
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de acord
cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe, Milosteanu Gheorghe
și Grivei Gheorghe.
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de acord
cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe, Milosteanu Gheorghe
și Grivei Gheorghe.
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Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de acord
cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe, Milosteanu Gheorghe
și Grivei Gheorghe.
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a fost de acord
cu 28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe, Milosteanu Gheorghe
și Grivei Gheorghe.
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, consiliul județean fiind de acord cu
28 de voturi pentru. Nu au votat Cornoiu Sabin, Porumbel Gheorghe, Milosteanu Gheorghe și
Grivei Gheorghe.
Se trece la punctul IV al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean
Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul întocmit de Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și
Relații Externe, Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității Administrative, Serviciul ResurseUmane, Managementul Funcției Publice, IT și Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală –
aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot,
unanimitate (32 de voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot,
unanimitate (32 de voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot,
unanimitate (32 de voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar
unanimitate (32 de voturi pentru).

consiliul județean a votat în
consiliul județean a votat în
consiliul județean a votat în
consiliul județean a votat în

Se trece la punctul V al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor
de care beneficiază, potrivit legii, unele categorii de persoane evidenţiate în structurile
de protecţie gestionate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Gorj
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul întocmit de Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și
Relații Externe, Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității Administrative și DGASPC Gorj.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală –
aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz
favorabil.
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Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot,
unanimitate (32 de voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot,
unanimitate (32 de voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot,
unanimitate (32 de voturi pentru).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot,
unanimitate (32 de voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar
unanimitate (32 de voturi pentru).

consiliul județean a votat în
consiliul județean a votat în
consiliul județean a votat în
consiliul județean a votat în
consiliul județean a votat în

Se trece la punctul VI al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Gorj la Asociația „Craiova
Capitală Europeană a Culturii 2021”, persoană juridică de drept privat constituită în
temeiul O.G. nr.26/2000 privind asociațiile si fundațiile.
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul întocmit de Direcția Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și
Relații Externe și Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității Administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală –
aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare
regională – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului –
aviz favorabil.
Discuții:
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Am o observație. Consider că acest
proiect de hotărâre reprezintă eșecul nostru, al administrației locale. Cred că orașul Târgu-Jiu
putea fi o capitală regională a culturii, având în vedere importanța istorico-culturală a acestuia.
Craiova nu se ridică la nivelul municipiului Târgu-Jiu, iar județul Dolj nu se ridică la nivelul
județului Gorj. Aici vorbim de operele lui Brâncuși, de Iosif Keber, dar și de alți mari artiști.
Județul nostru, asemenea altor județe din Moldova, are o înaltă încărcătură culturală.
Recunoașteți că am fost cu un pas în urma județului Dolj, când s-a făcut acest demers? Nu voi
vota împotriva acestui proiect de hotărâre, dar ne vom abține de la vot, întrucât orașul TârguJiu trebuia să fie primul propus pentru a fi Capitală Europeană a Culturii 2021. Măcar Muzeul
”Constantin Brâncuși” să fie la Târgu-Jiu, nu la Craiova. Așa ar fi firesc.
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Domnul Călinoiu Ion, președinte: Înțeleg acest lucru. Am avut și noi aceeași poziție,
însă nu sunt suficiente numai ideile legate de cultură. Este adevărat că județul Gorj este un
județ cultural și turistic. Sunt orașe mari în țară precum Iași, Cluj, Timișoara și am considerat că
nu e bine să pierdem totul. Dacă nu am reușit acest lucru, nu înseamnă că imaginea județului
nostru va fi marginalizată. Ansamblul operelor lui Constantin Brâncuși va fi un adaos de
imagine, nu putem să traim izolați doar cu ce avem. Toate județele din Oltenia au căzut de
acord cu susținerea acestui proiect, iar în ceea ce privește proiectul de hotărâre referitor la
Muzeul ”Constantin Brâncuși”, noi ne-am dat acordul pentru a fi amenajat aici, în locația pe
care am stabilit-o.
Ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Adunarea Generală a Asociației, e bine
sa facă parte cineva din aparatul propriu al instituției. Așadar, rog Serviciul Resurse-Umane să
facă o propunere.
Domnișoara Slivilescu Lidia, șef serviciu în cadrul Serviciului Resurse-Umane,
Managementul Funcției Publice, IT, îl nominalizează pe domnul Dobre Ionel, manager public,
ca reprezentant al CJ Gorj in AGA, la Asociația „Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021”.
În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat cu 21 de voturi pentru, iar 11
consilieri județeni s-au abținut (Grivei Gheorghe, Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina,
Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin
Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a decis: 21 de
voturi pentru, un vot împotrivă (Grivei Gheorghe) și 10 abțineri (Banța Victor, Ciolocoi MădălinaAdina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a decis: 21 de
voturi pentru, un vot împotrivă (Grivei Gheorghe) și 10 abțineri (Banța Victor, Ciolocoi MădălinaAdina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a decis: 21 de
voturi pentru, un vot împotrivă (Grivei Gheorghe) și 10 abțineri (Banța Victor, Ciolocoi MădălinaAdina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a decis: 21 de
voturi pentru, un vot împotrivă (Grivei Gheorghe) și 10 abțineri (Banța Victor, Ciolocoi MădălinaAdina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a decis: 21 de
voturi pentru, un vot împotrivă (Grivei Gheorghe) și 10 abțineri (Banța Victor, Ciolocoi MădălinaAdina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a decis: 21 de
voturi pentru, un vot împotrivă (Grivei Gheorghe) și 10 abțineri (Banța Victor, Ciolocoi MădălinaAdina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
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Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a decis: 21 de
voturi pentru, un vot împotrivă (Grivei Gheorghe) și 10 abțineri (Banța Victor, Ciolocoi MădălinaAdina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe,
Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva, Vîlceanu Dan).
Se trece la punctul VIII al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea punerii în
aplicare a unui plan de acțiuni în beneficiul membrilor comunităților vulnerabile cu
romi din Județul Gorj, pentru perioada 2015-2025
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul întocmit de Direcția Juridică și Dezvoltarea Capacității
Administrative.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală –
aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei învățământ, cultură, culte – aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism– aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială – aviz
favorabil.
Discuții:
Domnul Pavel Nelu, consilier județean: În primul rând, doresc sa le multumesc
colegilor din comisiile de specialitate că au dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre care
are în vedere rezultatele cercetării sociologice realizate în rândul cetățenilor romi din Gorj, cu
sprijinul și asistența tehnică ale experților delegati de Asociația Sastipen-Centrul Romilor pentru
Politici de Sănătate din București și Asociația Partida Romilor ProEuropa. Colegii care m-au
sprijinit sunt din București, oameni cu pregătire, doctoranzi. Acest proiect de hotărâre se
propune în scopul atragerii de fonduri europene, pentru rezolvarea unor situații vulnerabile din
rândul comunităților cu romi. Realizarea acestui lucru va fi un act istoric și un exemplu pentru
celelalte județe din România. Totodată, acest proiect vine în sprijinul autorităților județene
responsabile cu realizarea și aplicarea politicilor publice în beneficiul comunităților cu romi. De
fiecare dată am avut sprijinul domnului Ion Călinoiu și al consiliului județean. Acest eveniment,
la nivel regional, contribuie la îmbunătățirea situației romilor din județul Gorj.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma
unanimitate (32 de voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma
unanimitate (32 de voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma
unanimitate (32 de voturi pentru).
Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma
unanimitate (32 de voturi pentru).
Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma
unanimitate (32 de voturi pentru).

supunerii la vot, consiliul județean a votat în
supunerii la vot, consiliul județean a votat în
supunerii la vot, consiliul județean a votat în
supunerii la vot, consiliul județean a votat în
supunerii la vot, consiliul județean a votat în
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Se prezintă art. 6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (32 de voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a votat în
unanimitate (32 de voturi pentru).
Domnul Călinoiu Ion, președinte: Realizarea acestui proiect de hotărâre ne face mai
responsabili față de tot ce înseamnă integrarea grupurilor vulnerabile de romi, această
problemă necesitând sa fie tratată, de fiecare dată, cu maximă responsabilitate. Apreciem
această inițiativa de stabilire a unor măsuri în vederea punerii în aplicare a planului de acțiuni în
beneficiul comunităților vulnerabile cu romi din județul Gorj.
Se trece la punctul IX al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licențe de traseu pentru curse
regulate speciale;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală –
aviz favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri – aviz
favorabil.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (32 de voturi pentru).
Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (32 de voturi pentru).
Se prezintă art. 3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, consiliul județean a votat în
unanimitate (32 de voturi pentru).
Hotărârea, în integralitatea sa, a fost supusă la vot, iar consiliul județean a votat în
unanimitate (32 de voturi pentru).
Se trece la punctul ”Diverse”.
Discuții:
Domnul Dan Vîlceanu, consilier județean: Așa cum a fost formulată informarea,
există posibilitatea ca DJ 672 să nu fie gata la data stabilită. De aceea se impune o explicație în
cazul în care acest drum nu va fi gata, iar fondurile europene vor fi retrase. Vreau sa spuneți
tuturor cetățenilor și consilierilor județeni că, în cazul în care acest drum nu va fi gata, gorjenii
vor plăti banii pe care nu i-ar fi plătit în mod normal. Ideea că am atras o parte din bani și că
trebuie să ne bucurăm macar pentru aceștia este falsă și nu trebuie expusă, pentru că atunci
ar însemna că toți suntem tâmpiți și nu înțelegem că un proiect nu a fost dus la îndeplinire, iar
noi trebuie să plătim banii din buzunar pentru a-l finaliza. Așadar, vă rog, cu maxim de respect
din partea dumneavoastră, să îmi scrieti pe această informare că acest drum va fi gata
garantat.

10

Domnul Ion Călinoiu, președinte: Din informarea prezentată rezultă foarte clar că,
până la data de 16 decembrie 2015, lucrările vor fi executate. Vom demonstra că această
ipoteză este falsă și că drumul se va termina la termenul stabilit. Urmărim în permanență
încadrarea lucrărilor în grafic.
Domnul Dan Vîlceanu, consilier județean: Să nu vă așteptați vreodată ca noi să
votăm incapacitatea dumneavoastră de a duce la îndeplinire acest proiect. Acesti bani trebuie
să fie atrași din fonduri europene, nu plătiți de gorjeni. Chiar și un leu reprezintă o pierdere
pentru județul Gorj, iar cineva trebuie să-si asume răspunderea.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Realizarea lucrărilor cu fonduri europene pe
drumurile județene a fost un succes. Au fost realizate DJ 661 și DJ 665 și nu am fost implicați
în niciun fel de probleme cu fondurile europene. La fel s-a intamplat și cu DJ 675 TgCărbunești-Țicleni-Peșteana-Jiu. Cât ar fi paguba, dacă ar fi vorba de numai 6%? Mergem
până la capăt, ne-am asumat riscul în obținerea fondurilor europene. Dumneavoastră nu știți să
vă bucurați de niciun fel de realizări. Ar fi mare paguba pentru județul Gorj sau Consiliul
Județean, dacă, prin absurd, acest drum nu se va termina? Aveți posibilitatea să ieșiți pe
posturile de televiziune și să faceți tot ce vreți.
Domnul Dan Vîlceanu, consilier județean: Vorbim doar de incapacitatea de a duce la
îndeplinire un proiect de hotărâre, iar eu nu mă bucur de acest lucru.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: Suntem pe locul 5 în țară în ceea ce privește
atragerea de fonduri europene.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Întocmit,
Nanu Dumitru
Ex. 2
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