CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 23.09.2010, la lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean, la care participă:
CONSILIERII JUDEŢENI:
CĂLINOIU ION
1. ANGHELOIU RADU ADRIAN
2. RÂBU VASILE
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. GÂRJOABĂ CORNELIU
14. GRIVEI GHEORGHE
15. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
16. MANŢOG IONEL
17. MAREŞ DUMITRU
18. MIHAI CONSTANTIN
19. MILOSTEANU GHEORGHE
20. MITESCU GHEORGHE
21. NEAŢĂ GHEORGHE
22. ORZAN GHEORGHE
23. PAVEL NELU
24. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ
25. POPA VALENTIN
26. POPESCU CORNELIU
27. RĂDUCU ION
28. RETEZEANU CONSTANTIN
29. TEODORESCU ION CLAUDIU
30. TROTEA TIBERU
31. VULPE ION
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A lipsit motivat dintre consilierii judeţeni doamna ŞARAPATIN ELVIRA.
Participă potrivit legii, doamna Zoica Zamfirescu, secretar al judeţului Gorj.
Invitaţi:
Prefectul judeţului Gorj- Andrei Vasile Liviu;
Marcău Costel - director executiv, Direcţia juridică, administraţie publică
locală şi transport public judeţean;
Grofu Despina- consilier, compartiment Comunicare;
Andriţoiu Adina- consilier, compartiment Comunicare;
Reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 31.08.2010 a fost aprobat
tacit.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean sunt deschise de către
domnul Ion Călinoiu, preşedinte, care precizează că, în conformitate cu
Dispoziţia nr.1044/2010, a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă
ordinară, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.
94/21.10.2009 privind aprobarea proiectului „Redescoperă Gorjul” şi a cheltuielilor
legate de implementarea acestuia;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru
Protecţia Copilului Gorj;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Gorj nr. 40/17.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Gorj;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu Asociaţia
Judeţeană de Fotbal Gorj, în vederea susţinerii financiare a Programului sportiv
,,Campionatul selecţionatelor judeţene U-16”;
5. Raport semestrial privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru
care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile
sanitare, reîntorşi în familie;
6. Diverse.
Se întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi. Nefiind
alte probleme, se supune la vot.
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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 94/21.10.2009
privind aprobarea proiectului „Redescoperă Gorjul” şi a cheltuielilor legate de
implementarea acestuia;
2

Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnicoeconomice, Direcţiei cooperare, dezvoltare şi relaţii externe şi al Direcţiei
juridice, administraţie publică locală şi transport public judeţean.
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
Discuţii
Domnul Păsărin Ovidiu Dragoş, consilier judeţean- legat de acest
proiect de hotărâre, în cadrul comisiei de specialitate, ţinând seama şi de
experienţa altor localităţi şi a modului de promovare a obiectivelor culturale,
se impune tipărirea unor cărţi, pliante cu câteva date tehnice, lucru care se
poate face.
Ar trebui prevăzute nişte fonduri pentru aceste pliante şi machete.
Problema este a fondurilor pentru acestea. Consiliul Judeţean Gorj le
poate distribui gratuit.
Este adevărat că există o cheltuială, dar se poate recupera prin nişte
taxe şi aceasta este propunerea mea.
Domnul Ion Călinoiu,preşedinte- acest proiect de hotărâre este legat
de modificarea unui articol referitor la taxa pe valoarea adăugată, care a
fost dezbătut într-o şedinţă de consiliu judeţean, fondurile s-au obţinut prin
Programul Operaţional Regional. Se cunosc treburile acestea. Promovarea
turismului la nivel european se poate face şi pe plan local. Este de reţinut
problema aceasta şi trebuie realizat acest lucru.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.I, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru).
Se prezintă art.I, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru).
Se prezintă art.II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate (32 voturi pentru).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru
Protecţia Copilului Gorj;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Referatul întocmit de secretarul judeţului.
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, administraţie
publică locală şi transport public judeţean.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de
administraţie publică locală –favorabil.
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Se prezintă Proiectul de hotărâre.
Se prezintă art.1al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru).
Se prezintă art.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate (32 voturi pentru).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Gorj nr. 40/17.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Gorj;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, administraţie
publică locală şi transport public judeţean.
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 învăţământ,
cultură, sănătate şi protecţie socială;
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 servicii public şi
IMM-uri–favorabil;
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi
amenajarea teritoriului- favorabil
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie,
agricultură, silvicultură şi protecţia mediului- 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 pentru).
Se prezintă art.II al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru).
Se prezintă art.III al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord în unanimitate (32 voturi pentru).
Supusă la vot în integralitatea sa, Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate (32 voturi pentru).
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- în perioada cea mai scurtă, să se
redacteze Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Gorj, în forma finală, ţinând seama şi de prevederile Legii
nr.215/2001.
Consilierii judeţeni au fost de acord în unanimitate cu propunerea
făcută.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi
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Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu Asociaţia
Judeţeană de Fotbal Gorj, în vederea susţinerii financiare a Programului sportiv
,,Campionatul selecţionatelor judeţene U-16”;
Se prezintă Expunerea de motive.
Se prezintă Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnicoeconomice, Direcţiei cooperare, dezvoltare şi relaţii externe şi al Direcţiei
juridice, administraţie publică locală şi transport public judeţean.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe– favorabil.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de
administraţie publică locală –favorabil, cu amendament.
Se prezintă Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport,
turism- favorabil, cu amendament
Domnul Popa Valentin, consilier judeţean- amendamentul însuşit în
cadrul Comisiei juridice, este ca la Anexa nr.2 a Hotărârii, la art.4, alin.(2)
să se elimine ,,…proporţional cu sumele alocate”, articolul urmând a se
reformula astfel:
,,Sumele ramase necheltuite după finalizarea programului sportiv vor fi returnate cofinanţatorului, în termen de maxim 30 de zile de la momentul finalizării programului sportiv.”
Domnul Mareş Dumitru, consilier judeţea- acelaşi amendament a fost făcut
şi în cadrul Comisiei pentru tineret, sport, turism.
Se prezintă Proiectul de hotărâre.
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, alin.1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru).
Se prezintă art.2, alin.2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru).
Se prezintă art.2, alin.3 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).
Se prezintă art.5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul
Judeţean a fost de acord în unanimitate (31 voturi pentru).
Se prezintă art.6 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).
Numărul consilierilor rămaşi în sală, care au votat hotărârea a fost de
31, domnul Manţog Ionel, consilier judeţean, a părăsit sala de şedinţă
înainte de prezentarea acestui punct al ordinii de zi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi
Raport semestrial privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru
care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a
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cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare, reîntorşi în
familie;
Domnul Ion Călinou, preşedinte- nefiind discuţii la acest punct al
ordinii de zi, înseamnă că raportul prezentat reprezintă întocmai situaţia
legată de acest domeniu de activitate.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi- Diverse
Domnul Ion Călinou, preşedinte, prezintă Informarea privind situaţia
existentă la Complexurile energetice Turceni şi Rovinari.
Discuţii
Domnul Gârjoabă Corneliu, consilier judeţean- legat de prezentarea
acestei informări, execuţia lucrărilor la centrala de la Turceni continuă,
lucrările sunt în grafic, ele fiind finanţate.
Să veniţi la Complexul energetic Turceni şi să luaţi toate detaliile, nu
prin intermediul altora.
Nu este posibil ca această informare să fie prezentată la punctul
Diverse.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- acest material se putea prezenta
oficial dacă se răspundea la adresele noastre sau la nivelul Comisiei de
industrie.
Acest material a scos în evidenţă execuţia lucrărilor, tocmai pentru a
nu pierde bătălia în 2012 pe piaţa energetică.
Avem în judeţ cel mai mare potenţial de materie primă pentru aceste
centrale.
Domnul Trotea Tiberu, consilier judeţean- prezentarea unui material
de acest gen, deosebit de important pentru judeţul Gorj, ne pune pe
gânduri. Este un mod tendenţios de prezentare a acestui material, astfel că
este denaturată situaţia de la Complexul energetic Rovinari.
La contractarea lucrărilor de la blocurile energetice 3 şi 6, că ar fi fost
favorizată o firmă în anul acesta, lucrările au fost contractate în 2008,
termenele de conformare fiind 31.12.2011.
Blocul 6 are termen de punere în funcţiune, program de modernizare,
în trimestrul IV 2011.
La grupul energetic 3, termenul este în 2013,iar lucrările vor fi
terminate în trimestrul I 2011, cu 2 ani mai repede, nu ştiu despre ce
termen aţi vorbit în informarea prezentată.
Pentru cel de al doilea coş la blocurile 3 şi 4 , termenul este în 2013.
Lucrările la coşul 1 de la blocurile 5 şi 6 se vor termina la termen.
Blocul nr.3 va fi pus în funcţiune în anul 2011.
În acest an se va realiza documentaţia pentru desulfurare la blocurile
nr.4 şi 5 în vederea obţinerii de fonduri structurale.
O problemă este cu fondurile de investiţii, întrucât aceste cheltuieli
conduc la creşterea consumurilor specifice.
Sunt lucrările de mediu pentru fiecare instalaţie în parte.
De asemenea, informez că există o comisie care analizează scrisorile
de intenţie pentru un bloc energetic de la centrala Rovinari.
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Acest material putea fi pus pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi,
astfel că se putea veni cu date actuale.
Acest material nu trebuia dat pe mâna anumitor binevoitori, fapt ce
aduce o imagine urâtă judeţului Gorj, multe lucruri fiind neadevărate.
Există organele abilitate ale statului, le sesizaţi dacă sunt nereguli,
aveţi această putere, nu aruncaţi cu praf în ochii cetăţenilor judeţului Gorj.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- intervenţia est bună, pozitivă,
lucrurile puteau fi lămurite în cadrul Comisiei de industrie, nu am aruncat cu
praf în ochii nimănui, ci am prezentat numai situaţia realizării investiţiilor la
cele două Complexuri energetice pentru a vedea care este strategia
ministerului de resort, deşi organele abilitate îşi vor face datoria.
Am spus aceste lucruri încât pe viitor, Complexurile energetice din
judeţul Gorj să nu se închidă.
Domnul Trotea Tiberu, consilier judeţeran- la blocurile 3 şi 6 avem un
consultant de la o firmă din Bucureşti. Întrebaţi dacă a fost depăşit vreun
termen.
La Rovinari nu există nici un fel de observaţii din partea
consultantului, a expertului de la această firmă.
Atunci când se face un lucru bun în judeţul Gorj, nu vorbeşte
nimeni,în rest, dacă se fură o maşină de cărbune, acest lucru este scos în
evidenţă.
Legat de strategie, nu se poate atâta timp cât la nivelul Guvernului se
realizează o nouă strategie ţinând seama de noul context legat de politica
energetică în domeniul mediului.
Dacă se face o strategie locală, nu poate fi discutată decât dacă se
ţine seama de contextul strategiei naţionale.
În 2011 vor fi câteva capacităţi noi.
Este vorba despre o centrală pe gaze cu capacitatea de 860 MW, cu
termen de punere în funcţiune în trimestrul IV 2011.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- discuţia de astăzi este legată de
Programul realizării investiţiilor, la cele două Complexuri energetice din
judeţul Gorj.
Domnul Trotea Tiberu, consilier judeţean- nu se fac investiţii de
dragul de a se face.
Să ţinem seama de momentul respectiv.
Domnul Ion Călinoiu, preşedinte- trebuie să ţinem seama de soluţii în
aplicarea strategiei.
Domnul Trotea Tiberu, consilier judeţean- suntem implicaţi în
rezolvarea acestor probleme. Se discută acum şi despre un parc eolian.
Vom fi gata cu investiţiile la termenele stabilite.
Domnul Vulpe Ion, consilier judeţean- ca specialist în domeniu, aş
spune câteva cuvinte.
De energia judeţului depinde soarta cetăţenilor din acest judeţ.
De aceea, toate forţele politice de la această masă să-şi unească
forţele pentru realizarea acestei probleme, deşi intră în sarcina altora,
Consiliul Judeţean trebuie să tragă un semnal.
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În primul rând se impune asigurarea cantităţilor de cărbune,
asigurarea desfacerii cărbunelui produs de către SNLO:
În atenţie, rezolvarea problemelor legate de mediu, probleme care nu
sunt de astăzi, aici fiind vorba de o Hotărâre de Guvern privind
modernizarea sectorului. Să realizăm lucrările în conformitate cu cerinţele
de mediu.
Să se acţioneze şi la nivelul Ministerului Economiei în rezolvarea
acestor probleme, mai ales că majoritatea sunt de competenţa Ministerului.
Domnul Ion Călinoiu-, preşedinte- toate forţele politice, specialiştii,
avem obligaţia, suntem responsabili pentru realizarea acestor probleme şi
astăzi nu s-a făcut altceva decât tragerea unui semnal de alarmă asupra
acestui lucru.
Se impune realizarea unui program concret la nivelul judeţului legat
de treaba aceasta.
De aceea, domnilor este frumos sî spunem la televizor unele lucruri,
dar se impune un program concret, cu responsabilităţi, în vederea realizării
lui.
Acest material are ca obiect tragerea unui semnal de alarmă privind
realizarea programului de investiţii la nivelul celor două Complexuri
energetice.
Domnul Păsărin Ovidiu Dragoş, consilier judeţean- în acest context
de restrângere a activităţii economice pentru dezvoltarea turismului în
judeţul Gorj nu s-a rezolvat problema drumului de la Padeş-Valea Cernei.
Domnul Ion Călinou, preşedinte- acest drum este în patrimoniul
public al localităţii, în atenţie fiind şi drumurile forestiere.
Domnul Crăciunescu Ion, consilier judeţean- e vorba de drumul de la
Cerna, de la baraj, nu există un act oficial în privinţa aceasta.
Domnul Ion Călinou, preşedinte- drumul acesta este în patrimoniul
localităţii, procedura este în derulare.

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

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Zoica Zamfirescu
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