CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 20.04.2012 la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă:
CONSILIERII JUDEŢENI:
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ANGHELOIU RADU ADRIAN
RÂBU VASILE
BARBULEA VALERICĂ
BĂLAN VASILE
BĂLOI TUDOR
COJOCARU ELENA
CRĂCIUNESCU ION
DASCĂLU DUMITRU
DIACONESCU PUIU
DRĂGOI ALECU
FLORESCU CIPRIAN ADRIAN
GÂRJOABĂ CORNELIU
GRIVEI GHEORGHE
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
MANŢOG IONEL
MAREŞ DUMITRU
MIHAI CONSTANTIN
MILOSTEANU GHEORGHE
MITESCU GHEORGHE.
MOŢA IUSTIN
ORZAN GHEORGHE
PAVEL NELU
PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ
POPA VALENTIN
POPESCU CORNELIU
RĂDUCU ION
RETEZEANU CONSTANTIN
ŞARAPATIN ELVIRA
TEODORESCU ION CLAUDIU
TROTEA TIBERU
VULPE ION.

A absentat consilierul judeţean BOLDOR-FLITAN CORNELIU
A absentat motivat doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.
Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 23.03.2012 a fost aprobat tacit.
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;
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Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare;
Cârciumaru Florin- primarul Municipiului Tg-Jiu;
Gârbaciu Viorel- director al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu;
Greblă Toni Mihail-senator;
Popeangă Vasile- deputat,
David Viorel- director general al SC Artego SA Tg-Jiu;
Primari ai localitaăţilor din judeţul Gorj;
Cadre medicale de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu;
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.271/ 2012, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă
ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu pe anul 2011 şi
aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2011;
2. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al judeţului Gorj în anul 2011;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul
2012, înregistrată la data de 31.03.2012;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2012;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr.31 din
23.02.2012 privind darea în administrare, Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, a
bunurilor imobile şi echipamentelor aferente ce au făcut obiectul Proiectul RO0020 „Sistem de
Canalizare şi Staţie de Epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu – Comuna Runcu,
Judeţul Gorj”, implementat de Consiliul Judeţean Gorj;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al judeţului Gorj;
7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ,,GORJEANUL ANULUI”- 2011;
8. Diverse .
Se menţionează că şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi un număr de 32 consilieri judeţeni, din
totalul de 33.
Aceasta este o şedinţă mai deosebită şi chiar dacă este penultima şedinţă a Consiliului Judeţean Gorj,
sunt aici şi invitaţii care merită toate aprecierile, fiind prezent şi domnul Prof. Univ. Dr. Constantin Copotoiu,
recunoscut ca o mare personalitate în lumea medicală. Sunt prezenţi la şedinţa de astăzi sora dânsului şi cei
mai apropiaţi prieteni.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte, mulţumeşte tuturor invitaţilor prezenţi la această şedinţă.
Se întreabă dacă mai sunt şi alte probleme la ordinea de zi-.
Supusă la vot ordinea de zi, a fost aprobată în unanimitate.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu pe anul 2011 şi
aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2011;
Se prezintă Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Se prezintă Raportul de specialitate comun 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– 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.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism–favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia
mediului– 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;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
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Se prezintă articolul unic al hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23
voturi pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL,
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată de acord cu 23 voturi pentru şi 9 abţineri
(BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU,
MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al judeţului Gorj în anul 2011;
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- prezintă acest Raport. Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul
2012, înregistrată la data de 31.03.2012;
Se prezintă Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică şi vizat de 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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională–
favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism–favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia
mediului– 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;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1, lit a) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23
voturi pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL,
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Se prezintă art.1, lit b) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23
voturi pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL,
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată de acord cu 23 voturi pentru şi 9 abţineri
(BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU,
MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
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 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 socialăfavorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regionalăfavorabil;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1, alin.1) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23
voturi pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL,
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Se prezintă art.1, alin.2) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23
voturi pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL,
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
3

Se prezintă art.2, alin.1) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23
voturi pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL,
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Se prezintă art.2, alin.2) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23
voturi pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL,
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Se prezintă art.3, alin.1) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23
voturi pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL,
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Se prezintă art.3, alin.2) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23
voturi pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL,
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi
pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL,
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi
pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL,
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord cu 23 voturi
pentru şi 9 abţineri (BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL,
MAREŞ DUMITRU, MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată de acord cu 23 voturi pentru şi 9 abţineri
(BĂLAN VASILE, GÂRJOABĂ CORNELIU, GRIVEI GHEORGHE, MANŢOG IONEL, MAREŞ DUMITRU,
MITESCU GHEORGHE., MOŢA IUSTIN, TROTEA TIBERU şi COJOCARU ELENA).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr.31 din
23.02.2012 privind darea în administrare, Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, a bunurilor
imobile şi echipamentelor aferente ce au făcut obiectul Proiectul RO0020 „Sistem de Canalizare şi Staţie de
Epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu – Comuna Runcu, Judeţul Gorj”, implementat de
Consiliul Judeţean Gorj;
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- 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 proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.I al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(32 voturi).
Se prezintă art.II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 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 modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al judeţului Gorj;
Se prezintă Expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi administraţie publică locală şi
Direcţia tehnico-economică;
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 proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 voturi).
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Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 voturi).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 voturi).
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 voturi).
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 voturi).
Se prezintă art.6 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 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 acordarea titlului ,,GORJEANUL ANULUI”- 2011;
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;
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- Comisia Consultativă a aprobat atribuirea titlului GORJEANUL
ANULUI 2011 unei personalităţi remarcabile a vieţii medicale româneşti, foarte cunoscută, apreciat şi admirat
de mulţi locuitori ai judeţului Gorj, cunoscut de specialiştii din lumea medicală, anume domnului Prof. Univ. Dr.
CONSTANTIN COPOTOIU.
Comisia Consultativă, conform atribuţiilor conferite prin Regulament, a analizat propunerea de
nominalizare şi a întocmit scrisoarea de recomandare în care se precizează argumentele ce susţin acordarea
titlului GORJEANUL ANULUI 2011, domnului Prof. Univ. Dr. Constantin Copotoiu, anume:
- a fost ales în funcţia de preşedinte al Societăţii Române de Chirurgie pentru perioada 2008-2010;
- este câştigătorul premiului de excelenţă pentru medicină acordat de Societatea Română de chirurgie
Visiting professor, Institutul Oncologic, Budapesta (A.O.)
- a realizat în anul 2009, în premieră naţională, extirparea unei tumori benigne de mari dimensiuni, alături
de o echipă mixtă formată din specialişti români şi maghiari;
- este Câştigător în 2008 la categoria „Cele mai influente persoane din Târgu-Mureş”;
- a fost nominalizat în anul 2006 la Gala "Zece pentru România", alături de medicii chirurgi din Bucureşti,
Craiova şi Iaşi;
- a fost consilierul ministrului sănătăţii pentru Zona centru- proiectul Băncii Mondiale RO/4568 Planificarea
şi reglementarea sistemului de servicii de sănătate, derulat de Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu GVG, în
perioada iunie 2003-mai 2004;
- a primit Premiul de excelenţă în anul 2005 din partea Societăţii Române de Chirurgie;
- a fost laureat în campania „Top cinci medici cu care mureşenii se mândresc”;
- a primit titlul de Cetăţean de Onoare şi de Omul Anului 2008 al Municipiului Tg-Mureş;
- a publicat peste 420 lucrări în calitate de autor sau colaborator.
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 voturi).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 voturi).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în
unanimitate (32 voturi).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi).
Discuţii
Domnul Gârbaciu Viorel- director al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu prezintă LAUDATIO pentru Prof.
Univ. Dr. Constantin Copotoiu la acordarea de către Consiliul Judeţean Gorj a titlului GORJEANUL ANULUI
2011, material ce este anexat prezentului proces- verbal.
Domnul David Viorel, director general al SC Artego SA- în primul rând vă mulţumesc domnului Prof.
Univ. Dr. Constantin Copotoiu şi vă iubim în numele firmei Artego SA- Tg-Jiu, să vă dea Dumnezeu multă
sănătate, mai ales că dumneavoastră sunteţi cel care daţi sănătate oamenilor.
De câte ori am avut nevoie şi am apelat la dumneavoastră, am găsit înţelegere şi totul s-a rezolvat.
De aceea, vă doresc din tot sufletul să fiţi sănătos.
Domnul Paicu Aristică, primar al comunei Băleşti- în numele comunităţii din Băleşti, al Primăriei
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Băleşti şi al meu personal, ţin să vă mulţumesc pentru această iniţiativă de a aduce pe meleagurile Gorjului pe
distinsul Prof. Univ. Dr. Constantin Copotoiu.cu ocazia acordării titlului GORJEANUL ANULUI 2011.
Vă mulţumesc domnule Prof. Univ. Dr. în numele tuturor gorjenilor, mai ales că dumneavoastră aţi
tratat gorjenii aşa cum se cuvine.
În nicio parte nu e mai bine ca casă.
Din partea celor 7500 de locuitori ai comunei Băleşti, rog să primiţi urările noastre de sănătate, iar în
calitate de primar al comunei Băleşti, vă spun că niciodată să nu vă fie jenă să păşiţi în comuna Băleşti.
Vă mulţumesc şi vă doresc multă sănătate.
În continuare, domnul Ion Călinoiu, preşedinte, înmânează trofeul GORJEANUL ANULUI 2011.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- a fost o mare onoare să înmânez acest trofeu, mulţumesc tuturor, vă
mulţumesc dumneavoastră domnule Prof. Univ. Dr. Copotoiu Constantin şi să vă dea dumnezeu sănătate.
Domnul Prof. Univ. Dr. Copotoiu Constantin- mulţumesc Consiliului Judeţean Gorj pentru distincţia
acordată şi nu ştiu dacă eu am fost acela care meritam acest lucru.
Sunt foarte mulţi gorjeni care merită această medalie, care depun eforturi pentru realizarea problemelor
din judeţul Gorj, pentru omenire în special.
Salut pe toţi colegii mei din Tg-Jiu, cu care am colaborat şi colaborez foarte bine, celor care
supraveghează la căpătâiul bolnavilor şi le redau sănătatea oamenilor.
Vin cu emoţie, mândrie şi bucurie în comuna Băleşti, localitatea în care m-am născut, acolo am
copilărit, acolo am prietenii.
Îmi amintesc de localitatea Rasova, acolo am petrecut anii copilăriei.
Dacă discutăm de frumuseţile României, mereu în memorie am localitatea natală, comuna Băleşti unde
am urmat clasele I-VI, apoi Scoala Generală nr.3.
Am absolvit Liceul Tudor Vladimirescu- secţia real din Tg-Jiu, pe care l-am absolvit cu diplomă de
bacalaureat în anul 1966.
În liceu am avut profesori extraordinari, profesori adevăraţi, care mi-au inspirat dragostea de a citi, de a
învăţa.
Am fost admis la examenul de la Institutul de Medicină şi Farmacie- Tg- Mureş, Facultatea de Medicină
Generală.
Am terminat cursurile Facultăţii de Medicină Generală în anul 1973.
Am susţinut examenul de medic primar în specialitatea Chirurgie generală.
Aici prea multe lucruri s-au spus despre mine, sunt un om care nu a făcut altceva decât ceea ce trebuia
să facă, aceasta este o situaţie de normalitate.
Cum spune un proverb german: Sănătatea e totul şi fără sănătate nu e nimic.
Vă mulţumesc tuturor gorjenilor şi pot spune că am ajutat şi voi ajuta orice bolnav care vine de pe
aceste meleaguri, nimeni nu a fost refuzat, aceasta este datoria noastră.
Datoria de medic ne obligă să ajutăm bolnavii noştri.
Mulţumesc tuturor, cât şi domnului David pentru colaborarea bună cu instituţia dânsului.
Voi rămâne un om în folosul oamenilor, alături de ei.
Vă mulţumesc foarte mult.
Domnul Andrei Vasile Liviu, prefect- această şedinţă ste diferită de celelalte şi, de aceea, aş vrea să
spun, legat de punctul 7 al ordinii de zi, că atunci când a fost nevoie de anumite avize, Instituţia Prefectului tot
timpul a dat avize favorabile.
Mulţumesc din suflet domnului Prof. Univ. Dr. Copotoiu pentru tot ce a făcut pentru gorjeni şi pentru tot
ce va face în continuare şi cred că colaborarea noastră va fi bună pe viitor.
Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces- verbal.
PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Zoica Zamfirescu
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