CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 24.09.2015, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean
Gorj, la care participă:
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ – DOMNUL ION
CĂLINOIU
II.
CONSILIERII JUDEȚENI:
1. FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN
2. FILIP ROBERT-DORIN
3. BANȚA VICTOR
4. CILIBIU NICOLAE
5. CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA
6. CIUCHIATU CONSTANTIN
7. CORNOIU SABIN
8. DOBRIȚOIU ION
9. DRĂGOI ALECU
10. DRĂGHICI DOREL
11. GRECI COSMIN
12. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR
13. MILOSTEANU GHEORGHE
14. NEAȚĂ GHEORGHE
15. ORZAN GHEORGHE
16. PAVEL NELU
17. PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ
18. POPA VALENTIN
19. PUNGAN MARIAN-CONSTANTIN
20. RĂDULESCU PETRE
21. ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA
22. ȘARAPATIN ELVIRA
23. VÎLCEANU DAN
Au lipsit de la ședință următorii consilieri județeni: Amza Elena, Dumitrașcu Maria,
Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Nanu Petre, Nichifor Gheorghe, Novac Gheorghe,
Porumbel Gheorghe și Râbu Vasile.
De asemenea, a lipsit motivat d-na Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretar al
Județului, în locul său fiind prezent domnul Marcău Costel, director Direcția Juridică.
Din partea Instituției Prefectului a participat domnul Arjoca Sorin, subprefect.
I.
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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.
5.Florescu Liliana – șef serviciu, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și
relații externe.
4.Reprezentanţi ai mass-mediei locale
Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Călinoiu Ion.
În conformitate cu prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr.
891 din 22.09.2015 a fost convocat Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară în data de
24.09.2015, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind cedarea către OMV PETROM S.A. a dreptului
neexclusiv și temporar de folosință asupra unui sector al DJ 675 C Târgu
Logrești-Baia de Fier, în vederea realizării unor lucrări de interes public.
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a
Județului Gorj și din administrarea Muzeului Județean Gorj „Alexandru
Ștefulescu” în proprietatea publică a Municipiului Târgu-Jiu și în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea
Consiliului Județean nr.6/2014 privind preluarea în domeniul public al Județului
Gorj, cu titlu gratuit, a unor active evidențiate în patrimoniul Societății „Uzina
Mecanică Sadu” S.A., filială a Companiei Naționale Romarm S.A., supuse
procedurii fiscale de dare în plată către stat prin Ministerul Finanțelor Publice, în
scopul constituirii unui parc industrial.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: A fost convocat astăzi consiliul judetean în
ședință extraordinară, având în vedere solicitarea OMV Petrom SA, care a cerut cedarea
dreptului temporar de folosință asupra unui sector al DJ 675 C Târgu Logrești – Baia de Fier,
în scopul realizării unor lucrări de interes public. Acest proiect de hotărâre necesită aprobare
urgent, ca urmare a producerii unei alunecări de teren în zona menționată.
Domnul Vîlceanu Dan, consilier județean: Având în vedere adresa
nr.7374/10.06.2014 emisă de Secretarul Județului, consider că această convocare în ședință
extraordinară este ilegală.
În Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, consiliul
județean se întrunește în ședință ordinară în fiecare lună, la convocarea președintelui
consiliului județean.
Consiliul județean se întrunește și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar,
la cererea președintelui sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului, ori la
solicitarea prefectului, adresată președintelui consiliului județean, în cazuri excepționale care
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necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor
calamităților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum și pentru
apărarea ordinii și liniștii publice. Ședințele extraordinare se convoacă în baza art. 94, alin 2
din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001.
Considerând că documentul emis de Secretarul Județului a fost de bună credință,
înseamnă că întâlnirea în ședință extraordinară pentru aprobarea acestor proiecte de hotărâre
este ilegală, iar grupul consilierilor PDL + PNL nu participă la ședințe ilegale.
Grupul de consilieri PNL a părăsit sala.
Domnul Ion Călinoiu, președinte: A fost convocat Consiliul Județean în ședință
extraordinară avându-se în vedere că e vorba de o alunecare de teren care pune în pericol și
magistrala de transport gaze, astfel că SC OMV Petrom SA a înțeles să ne acorde sprijinul.
Această ședință este extraordinară ca urmare a lucrărilor ce trebuie efectuate în regim de
urgență.
Grupul de consilieri județeni coordonat de către domnul Vîlceanu nu a așteptat să
vadă situația de fapt și măsurile pe care le luăm noi, cu respectarea legii. De aceea a fost
convocată această ședință extraordinară.
Trebuie spus oamenilor din Logrești că grupul respectiv pune interesul de partid mai
presus de orice.
Dacă există cvorumul necesar pentru aprobarea acestor proiecte de hotărâri, fiind
vorba două treimi din numărul consilierilor județeni în funcție, vom continua ședința.
Constat că în sală sunt prezenți doar 16 persoane cu drept de vot, iar în aceste condiții
ședința nu se poate desfășura. Deși a fost convocată regulamentar, grupul PDL + PNL au
blocat aprobarea acestor proiecte de hotărâri.
Nu se dorește obținerea fondurilor necesare pentru executarea unor lucrări de mare
importanță în zona Logrești din partea domnului Vîlceanu.
Din nefericire, gestul acesta nesăbuit poate afecta relațiile cu Societatea Comercială
OMV Petrom.
Proiectul de hotărâre pentru modificarea și înlocuirea anexei la Hotărârea C.J. Gorj nr.
6/2014 privind preluarea în domeniul public al județului Gorj, cu titlu gratuit, a unor active
evidențiate în patrimoniul Societății „Uzina Mecanică Sadu” S.A., este urmarea Programului
de retehnologizare a Uzinei Mecanice Sadu II. Urmează să adoptăm acest proiect de hotărâre
și suntem deciși să preluăm și restul suprafeței, cu respectarea protocolului. După aprobarea
acestui proiect, va fi încă o hotărâre pentru restul suprafeței, urmând să rămână intactă locația
„Uzina Mecanică Sadu I”.
Proiectul de hotărâre privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a
Județului Gorj și din administrarea Muzeului Județean Gorj în proprietatea publică a
Municipiului Tg-Jiu, se face în baza solicitării Municipiului Tg-Jiu pentru îmbunătățirea
locației de la Muzeul Județean, încât să existe posibilitatea realizării unei parcări, atât pentru
Muzeul Județean, cât și facilitarea execuției de modernizare a drumului.
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Toate cele trei proiecte de hotărâri sunt în interesul Județului Gorj, nu în interesul
Consiliului Județean Gorj sau al unui grup politic de consilieri. Grupul politic condus de
domnul Vîlceanu se sustrage de la aprobarea acestor proiecte de hotărâri și pune mai presus
interesul partidului. Este regretabil că avem oameni care gândesc altfel.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
Ion Călinoiu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Întocmit,
Dumitru Nanu
Ex. 2
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