CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 21.02.2013 la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă:

CONSILIERII JUDEŢENI:
CĂLINOIU ION
CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA
FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN
BANŢA VICTOR
CILIBIU NICOLAE
CIUCHIATU CONSTANTIN
DOBRIŢOIU ION
DRĂGOI ALECU
FILIP ROBERT-DORIN
GRECI COSMIN
GRIVEI GHEORGHE
MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
MANTA PANTELIMON
MILOSTEANU GHEORGHE
MITESCU GHEORGHE
NEAŢĂ GHEORGHE
NICHIFOR GHEORGHE
NOVAC GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PAVEL NELU
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ
POPA VALENTIN
PORUMBEL GHEORGHE
PUNGAN MARIAN-CONSTANTIN
RĂDULESCU PETRE
RÂBU VASILE
ŞARAPATIN ELVIRA
VĂCARU ALIN VASILE
VÎLCEANU DAN
Au absentat consilierii judeţeni NANU PETRE şi VASILESCU MARIA.
Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31.01.2013 a fost aprobat tacit.
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Participă potrivit legii domnul Costel Marcău, ca, secretar al judeţului Gorj.
Participă din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, domnul prefect Teodorescu Ion-Claudiu.
Invitaţi:
Stricescu Daniela- director executiv, Direcţia Tehnico- Economică;
Bajmatără George-Cosmin- director executiv adjunct, Direcţia Tehnico- Economică;
Slivilescu Lidia- şef Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT;
Giurgiulescu Ileana Claudia- director executiv, Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe;
Bratu Olimpia- director, Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell” Gorj;
Hortopan Dumitru- director, Muzeul Judeţean Gorj Alexandru Ştefulescu;
Drăgan Corina- consilier juridic, DGASPC Gorj;
Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare;
În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 167/2013, ordinea de zi a
şedinţei ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului anual al bugetului local, parte
componentă a bugetului propriu al Judeţului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2012;
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea managementului la
nivelul instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la nivelul
Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”, pentru anul 2012;
4. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Burciu Marcel în funcţia contractuală de
conducere de director al Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de
Salubrizare Gorj;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei Judeţului Gorj către
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, pentru anul 2013;
6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Judeţul Gorj şi Asociaţia
Judeţeană de Fotbal Gorj în vederea cofinanţării proiectului ,, Partenerul la nevoie se
cunoaşte”;
7. Diverse.
Pentru punctul Diverse a fost propus Proiectul de hotărâre privind înființarea și stabilirea componenței
Echipei Intersectoriale Locale.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului anual al bugetului local, parte componentă a
bugetului propriu al Judeţului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2012;
Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii
externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative;
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 art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi pentru).
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea managementului la nivelul
instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj;

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii
externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative;
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, alin.1) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(30 voturi pentru).
Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(30 voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (29
voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (30 voturi pentru).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la nivelul
Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”, pentru anul 2012;

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii
externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative;
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 (31
voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi pentru).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind numirea domnului Burciu Marcel în funcţia contractuală de conducere de
director al Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj;

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii
externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative;
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 industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediuluifavorabil;
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi pentru).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei Judeţului Gorj către Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, pentru anul 2013;
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Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii
externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative;
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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională-favorabil.
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi pentru).
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Judeţul Gorj şi Asociaţia
Judeţeană de Fotbal Gorj în vederea cofinanţării proiectului ,, Partenerul la nevoie se cunoaşte”;

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii
externe şi Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative;
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 prognoze, cooperare şi dezvoltare regională-favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism-favorabil.
Discuţii
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- sunt de acord cu proiectul de hotărâre, să sprijinim tinerii, dar la
şedinţa consiliului judeţean trebuiau să fie prezenţi şi cei care solicită acest lucru.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- după aprobarea proiectului de hotărâre în consiliul judeţean, se va prezenta o
informare.
Ceea ce aprobăm acum este o recunoaştere a dezvoltării sportului de masă, atragerea tineretului din localităţile
judeţului spre activităţi sportive, practicarea sportului în mod organizat. Vă garantez că vor veni la şedinţa
consiliului judeţean.
Se prezintă art.1, alin.1) al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art.1, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate
(31 voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi pentru).
Se trece la punctul Diverse al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind înființarea și stabilirea componenței Echipei Intersectoriale Locale.

Se prezintă Raportul de specialitate întocmit de Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative şi
DGASPC Gorj;
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 Comisia pentru învăţământ, cultură, culte- favorabil.
Discuţii
Doamna Drăgan Corina, consilier juridic în cadrul DGASPC Gorj- până în anul 2012, la nivelul Judeţului Gorj au
existat 2 structuri separate care se ocupau de violenţa în familie- Grupul de lucru consultativ şi Echipa
intersectorială locală- cu atribuţii în prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă.
Pentru anul 2013, pentru o eficientizare a activităţii, s-a propus ca cele două structuri să fuzioneze, iar
componenţa trebuie stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean.
Acest lucru se realizează în scopul reducerii cheltuielilor legate de activitatea celor două structuri.
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În proiectul de hotărâre sunt desemnaţi membri din partea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu şi
reprezentanţi ai ONG-urilor.
Se doreşte prin realizarea acestui lucru eficientizarea activităţii de prevenire. Atribuţiile sunt ample pe fiecare
membru, va fi muncă voluntară, în afara muncii curente, nu va fi o remunerare în plus, ci o sarcină prin fişa
postului.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- în structura Echipei Intersectoriale Locale sunt salariaţi din diverse unităţi, din
Administraţia publică locală, servicii deconcentrate cu atribuţii în domeniul social.
Am dori ca această Comisie să nu fie numai pe hârtie, ci să fie bine organizată.
Să se reţină foarte clar că, potrivit art.3 al proiectului de hotărâre, directorul DGASPC Gorj se ocupă în mod direct
de buna organizare a acestei Comisii, cu sprijinul aparatului propriu.
Va fi un Regulament, iar fiecare membru al Comisiei va avea intervenţii eficiente, măsuri eficiente în sensul
prevenirii oricăror acte legate de activitatea strictă a acestei Comisii.
Secretarul judeţului va duce până la capăt cadrul organizatoric de desfăşurare a activităţii Comisiei.
Se prezintă art.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Se prezintă art.3 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a fost de acord în unanimitate (31
voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în unanimitate (31 voturi pentru).
Alte discuţii
Domnul Neaţă Gheorghe, consilier judeţean- vă felicit domnule preşedinte pentru proiectul cu Consiliul Judeţean,
astfel că s-a pus în practică Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj privind numirea managerului privat.
Am o singură propunere- la următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean, directorul economic s[ prezinte situaţia
economico-financiară a Spitalului Judeţean pe anul 2012, cheltuielile efectuate pentru medicamente şi cheltuielile sanitare
pe ultimele 3 luni ale anului 2012.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- de ce pe ultimele 3 luni de zile şi nu pe tot anul.
Se va prezenta situaţia economico-financiară pe anul 2012 şi performanţele pe 2012.
Acest lucru îl va prezenta managerul Spitalului, cât şi o evaluare a Programului de perspectivă pentru Spital, cu
propuneri concrete.
Această situaţie să fie prezentată în prima şedinţă din luna aprilie 2013 de către managerul Spitalului, când se va
prezenta şi ce vrea să se facă.
Domnul Popa Valentin, consilier judeţean- luni, 25.02.2013, va fi şedinţa Consiliului de administraţie, iar la primul
punct de pe ordinea de zi, se va discuta problema aceasta.
Domnul Cilibiu Nicolae, consilier judeţean- la şedinţa consiliului judeţean din luna ianuarie 2013 am venit cu o
propunere şi anume, în cadrul manifestărillor Zilele Gorjului să fie inclus şi evenimentul cultural Parada obiceiurilor şi
portului popular gorjenesc- ediţia I Tg-Jiu.
În acest sens, am introdus un proiect de hotărâre, împreună cu Expunerea de motive, la comisia de specialitate
învăţământ, cultură, culte din cadrul Consiliului Judeţean şi astfel că, această comisie, cât şi celelalte, au fost de acord cu
această iniţiativă, fiind observaţii numai legate de viza de legalitate şi sursele de finanţare pentru acest eveniment.
E vorba de punerea în valoare a unor obiceiuri, datini, meşteşuguri, porturi specifice pe zone, anotimpuri, nefiind
nevoie de un efort prea mare din partea noastră şi a instituţiilor de cultură.
Rugămintea este ca acest eveniment să fie introdus pe Agenda manifestărilor culturale din acest an din Judeţul
Gorj.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- materializarea acestei probleme nu se face printr-un proiect de hotărâre, ci poate
fi pusă în aplicare prin Agenda Culturală, în cadrul Comisiei de învăţământ, cultură, culte.
Domnul Cilibiu Nicolae, consilier judeţean- am prezentat un material în acest sens, în care să se încheie Zilele
Gorjului cu o paradă a obiceiurilor şi portului popular gorjenesc, care să surprindă aspectele din toate lunile anului, de la
obiceiurile de Anul Nou, Bobotează şi să se încheie cu obiceiurile de Crăciun şi sfârşit de an.
5

E vorba de reînvierea şi punerea în valoare a unor obiceiuri pe tot parcursul anului, am în vedere şi datini,
meşteşuguri, olărit, tors, etc., toate prezentate la Tg-Jiu.
Să fie un început în acest sens.
Nu vor fi costuri, bani, ci numai depuse eforturi pentru organizare.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- este o iniţiativă a dumneavoastră din şedinţa trecută, veniţi cu detalii în cadrul
Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi analizaţi acest lucru.
Analizaţi Agenda Culturală şi începând din acest an când vor fi Zilele Gorjului poate fi extinsă treaba şi cu acest
eveniment cultural de care spuneţi dumneavoastră.
Este o propunere, oamenii de specialitate să-şi spună cuvântul, urmând ca acest material să fie dat spre analiză.
E o idee ce poate fi discutată în sensul de a o îmbunătăţi şi a o pune în aplicare.
În acest sens veniţi cu ceva scris, nu poate fi vorba de proiect de hotărâre.
Domnul Cilibiu Nicolae, consilier judeţean- vă mulţumesc pentru sprijin în această iniţiativă şi sperăm să facem
ceva.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier judeţean- mă refer şi eu la ceea ce spunea domnul Neaţă, Spitalul trebuie privit în
alt mod, altfel vorbim degeaba.
Dacă privim cifrele ne dăm seama că bilanţul este cum este, numărul morţilor este mare, nu avem un spital
performant din acest punct de vedere, vedem că medicii nu se uită la oameni şi de aceea nu trebuie să privim la cifre
pentru a şti ce se întâmplă la Spitalul Judeţean, mai ales la secţiile de maternitate şi pediatrie.
Domnul Slapciu Aurel, consilier judeţean- un proiect pe care l-am discutat cu colegii legat de sprijinul ce trebuie
acordat legumicultorilor, distribuirea de solarii gratuite, aşa cum s-a procedat în Judeţul Constanţa şi în alte părţi, având
în vedere că datorită secetei anii sunt din ce în ce mai grei în agricultură şi se impune un sprijin din partea Consiliului
Judeţean, tocmai pentru a nu neglija domeniul agricol.
Oamenii care se ocupă de agricultură nu sunt încurajaţi să facă performanţă, instalaţiile solare sunt foarte
necesare, de exemplu în Comuna Băleşti oamenii se pot ocupa de acest lucru, pot să facă ceva.
De asemenea, Camera Agricolă se poate ocupa de treaba aceasta.
Se poate acorda un sprijin din partea Consiliului Judeţean, a aparatului Consiliului şi Camerei Agricole, în realizarea
acestei probleme.
Domnul Neaţă Gheorghe, consilier judeţean –legat de Spitalul Judeţean, cu privire la ceea ce spunea domnul
nostru coleg, murdăreşte activitatea întregului Spital Judeţean şi de aceea, protestez.
Cred că sunteţi de acord cu mine şi anume că Spitalul Judeţean îţi face treaba şi la toate spitalele din ţară sunt
probleme.
Cum putem contribui la îmbunătăţirea activităţii Spiatului, murdărindu-i activitatea tocmai noi?
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- am reţinut problemele ridicate de domnii Neaţă şi Vîlceanu.
Este vorba de domenii de activitate deosebit de importante, dar care îşi pot găsi rezolvare printr-o analiză
obiectivă a fiecăruia dintre noi, cât şi la nivelul autorităţilor publice locale.
Vom încerca să scoatem în evidenţă aspectele legate de situaţia dificilă în care se găsesc aceste domenii de
activitate şi nu vrem să fie numai declaraţii politice, moşteniri de la trecut, ş.a.m.d.
În primul caz, s-a realizat un lucru deosebit de important, e vorba de descentralizarea unui domeniu de activitate,
lucru asumat de noi printr-o hotărâre a consiliului judeţean, astfel am reuşit să preluăm Spitalul, cu datorii mai multe sau
mai puţine.
Daca facem acest bilanţ, fiecare constată o îmbunătăţire a activităţii, urmărirea efectivă a problemelor cu care se
confruntă Spitalul.
Am reuşit să redeschidem încă un spital în Judeţul Gorj. Încercăm să realizăm indicatorii de performanţă în
domeniul sănătăţii
Oricum, descentralizarea va fi dusă până la capăt.
Cadrele medicale îşi desfăşoară activitatea în condiţii bune.
Există şi unele evenimente nedorite, în cazuri excepţionale, dar asemenea cazuri nedorite se întâmplă şi la case
mai mari, însă de dorit este să nu se întâmple.
Este bine ca oamenii de acolo să nu fie niciodată certaţi cu disciplina.
Acum, de câteva luni de zile, la Spital există un alt manager şi vor fi luate alte măsuri.
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În legătură cu agricultura, dacă se realizează acest lucru legat de descentralizarea agriculturii, cu implicarea
autorităţilor publice locale, efectul va fi altul.
Vedeţi cum se mănâncă banii de la Apia, Camera Agricolă, care este când la noi, când la minister.
În legătură cu depozitul de colectare a produselor agricole, se impun măsuri pentru obţinerea de finanţări la nivelul
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Să avem deschiderea necesară, iar autorităţile publice locale să vină în sprijin.
Se impune şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi realizarea de investiţii.
Prin strategia care există la nivelul Ministerului Agriculturii, va fi un sprijin mai mare în ceea ce priveşte
verificarea producţiei autohtone.
Domnul Slapciu Aurel, consilier judeţean- dezvoltarea agriculturii pleacă de jos, dacă nu apar acele măsuri este
greu de accesat fonduri. De aceea, să apară acele măsuri cât mai repede.
În ce mă priveşte, am fost în 5 primării din judeţ, este nevoie de deschidere mai mare.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- cu toţii să insistăm să venim în completare, să nu dăm înapoi.
Domnul Grivei Gheorghe, consilier judeţean- cu privire la sănătate şi agricultură, la sănătate este o problemă cu
care ne confruntăm, Spitalul Judeţean nu se bucură de dotarea corespunzătoare, dacă facem o comparaţie cu spiatlele mai
mari din ţară.
Rog să se facă o analiză atentă cu privire la sprijinul ce trebuie acordat pentru dotarea Spitalului Judeţean.
În ce priveşte agricultura, sunt judeţe din ţară, de exemplu Judeţul Constanţa, care a aprobat un proiect de
hotărâre legat de acele solarii, să sprijine oamenii care vor să investească în solarii.
Pot fi consultaţi şi specialiştii, un simplu an este greu să se facă primii paşi.
Să vedem dacă proiectul implementat la Constanţa se poate face şi la noi.
Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina, vicepreşedinte- am fost la domnul director al firmei Artego, am fost şi la 5
primării, am discutat cu cetăţenii, întrucât aruncă laptele pentru că nu-l preia nimeni.
Se ia concentraţia de grăsime din lapte, însă cantităţile trebuie vândute şi prelucrate.
Am fost la primăriile din localităţile Padeş, Tismana, Runcu, Peştişani şi Bălăneşti, care ar preda laptele dar nu are
cine să îl prelucreze.
Domnul Slapciu Aurel, consilier judeţean- nu există sursa de finanţare.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- trebuie să vină specialiştii cu lămuriri în problema aceasta.
La şedinţa viitoare a consiliului judeţean să invităm şi pe cei de la Direcţia de Dezvoltare Rurală care dispun de
programe de finanţare în agricultură, să-i chemăm şi pe cei de la Apia să ne spună cum stau lucrurile.
Solariile din Gorj vor produce cu o lună de zile mai târziu decât cele din alte judeţe, mai este vorba şi de producţie
ecologică.
Să discutăm această problemă cu serviciile descentralizate ale Ministerului Agriculturii.
Reforma trebuie dusă până la capăt, întrucât mult timp a fost ţinută în frâu această descentralizare.
Vom face demersurile necesare să existe surse legale pentru fiecare producător agricol.
Domnul Manta Pantelimon, consilier judeţean- ridic problema Căminului de bătrâni de la Novaci, acolo de 3 luni de
zile oamenii nu şi-au luat salariile şi nici nu sunt soluţii pe viitor.
Este greu de găsit soluţii viabile.
Pentru rezolvarea problemei ar fi două variante: ori să fie preluat căminul de Consiliul Judeţean sau atunci când se
face bugetul să repartizăm Oraşului Novaci, distinct, sumele necesare pentru funcţionarea Căminului de la Novaci.
În acest sens, să facem o comisie din care să facă parte şi cei din Consiliul Judeţean, o comisie cu 1-2 oameni ai
dumneavoastră, finanţişti, care să vină cu o soluţie viabilă.
Este păcat să pierdem acest Cămin, întrucât acesta se va autodesfiinţa şi este o zonă foarte frumoasă acolo.
Nu e vorba de un fond bugetar uriaş.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- luni, 25.02.2013, este o întâlnire cu partenerul social al salariaţilor de acolo, vom
participa şi vom stabili ce măsuri se vor lua.
Nu există raport de subordonare între Consiliul Judeţean Gorj şi consiliile locale, noi ne-am angajat, am realizat o
investiţie, ne gândim ca ea să funcţioneze.
Nu ne declinăm responsabilitatea.
Având în vedere raportul de colaborare, activitatea de acolo trebuie să devină eficientă, în slujba celor de acolo, a
bătrânilor.
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Există soluţii, dar nu e bine că se lasă în plan secundar activitatea ce priveşte omul, acest lucru fiind de datoria
autorităţii publice locale.
Sunt de acord cu descentralizarea în domeniul asistenţei sociale, încât fondurile să fie repartizate pe fiecare unitate
pentru acoperirea cheltuielilor.
La Căminul de bătrâni Novaci să se aibă în vedere externalizarea, banii să fie cheltuiţi cu chibzuinţă.
Domnul Mitescu Gheorghe, consilier judeţean- din 27 de bătrâni la Căminul Novaci, doar 14 sunt de la Novaci şi
acest lucru cred că este foarte important.
Domnul Manta Pantelimon, consilier judeţean- abordaţi problema, nu superficial, dar nici cum ar trebui, dacă mâine
va fi externalizarea, cum se face la bătrânii cu pensii de 3-4 milioane lei vechi, ce investitori vor veni acolo?
Se ştie că Oraşul Novaci nu este Rovinari sau Turceni, care au surse mult mai mari.
La Căminul de bătrâni de la Novaci nu sunt bani pentru plata salariaţilor, ce surse de finanţare pot fi la Oraşul
Novaci?
Să facem o comisie deoarece nu sunt bani la consiliul local.
Primarul Oraşului Novaci este un om gospodar şi l-am sprijinit cu toţii, însă nu sunt bani la buget.
Aici trebuie intervenit, să-i sprijinim.
Cred că se poate găsi o soluţie viabilă.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- zona de care spuneţi că este mai săracă, trebuie înţeles că nu există raport de
subordonare între consiliul judeţean şi autorităţile publice locale.
Autoritatea publică locală este obligată să asigure funcţionarea Căminului de acolo. Există cadru legislativ, este
vorba de buna funcţionare a administraţiei publice locale.
Externalizarea nu s-a făcut, comisia nu poate fi făcută din cadrul Consiliului Judeţean.
Căminul de bătrâni Novaci trebuie să funcţioneze, să aibă activitate eficientă.
Acest Cămin nu se va închide datorită raportului de colaborare pe care îl avem cu administraţia publică locală, cu
toţii avem responsabilitate.

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

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Costel Marcău
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